




מרתקים  וגילויים  מדהימות  המצאות  של  נפלא  מבחר 
ששינו את חיינו, בתוספת תולדות ממציאיהן ערוכות בשפה 
קלה ובהירה ומלוות בתמונות מרהיבות ותרשימים נדירים

מאת: אברהם אוחיון



הקדמה 
כל  מאחורי  כמעט  כי  הידיעה  לכך,  ומעבר 
שהשקיע  אדם  עומד  שימוש,  וצורת  מכשיר 
על  וגופניים,  שכליים  ומאמצים,  כוחות  מיטב 
אצל  מוגמרת, תפתח  תוצאה  לידי  להגיע  מנת 
הקוראים הצעירים את הרצון ליזום וליצור, לפעול 
ולעשות. מי יודע? אולי הממציא הבא יקבל את 

השראתו מספר זה...

וסיפוק  הנאה  לשאוב  נוכל  ההורים,  אנו,  גם 
זה  ספר  הממציאים.  בספר  הקריאה  מחוויית 
משקף ביתר שאת את העובדה, כי האדם הוא 
נזר הבריאה וכתר היקום, כי בו נטע הבורא דעה 

והשכל ליצור ולפעול, לגלות ולעשות.

במים  לימיני  לעומדים  להודות  המקום  כאן 
רבים, עושי המלאכה.

כנפשי  אשר  הראשי  לעורך  אודה  ראשית 
שאול עובדיה פתיה. תודה גדולה לעורכת הלשון 
נעמי נפרשטק.  והנקדנית המסורה והמקצועית 
תודה וברכה לגרפיקאית המקצועית והייחודית, 
הגדולה  ההשקעה  על  פלקסר  מירי  אמן  ידי 
והיצירתית של עימוד הספר ועיצוב העטיפה. כן 
אודה לגרפיקאית והמעצבת אביה בן חמו.  אודה 
ויהודה.  דוד, רפאל  יקיריי האהובים  לבניי  בזאת 
ואחרית דבר אודה לרעייתי היקרה, נעמה, אשר 
ליוותה את יצירת הספר וסייעה רבות בעצותיה 

המחכימות. 

 

ר"ח כסלו התשע"ד

אברהם אוחיון

חיינו אפופים בהמצאות וגילויים. נכון, אנו איננו 
שמים לב לכך, משום שאיננו קופצים בכל רגע 

מתבשרים  ואיננו  חדשה,  תגלית  על  משמחה 

או שבוע על המצאה חדשה שאמורה  יום  מידי 

לשנות את חיינו, אבל האמת היא, שכמעט בכל 

ובכל פעולה במהלך חיינו אנו משתמשים  מצב 

בהמצאה כלשהי.

השימוש הקבוע בחשמל הוא דוגמה מצוינת. 
העולם,  את  בזמנו  שהרעישה  בתגלית  מדובר 

בלעדיה.  חיינו  את  לנהל  מסוגלים  איננו  וכיום 

הטלפון, בו אנו משוחחים אולי את רוב שיחותינו. 

המחשב, שהפך כיום לכלי כתיבה וניהול עסקים. 

הנייר הפשוט בו אנו משתמשים, נחשב כהמצאה 

התפריט  ואפילו  בעולם.  מהעתיקות  סינית 

המוגש לצלחותינו, כולל במקרים רבים המצאות 

מודרניות של זני צמחים וסוגי מאכלים, ועגבניית 

השרי והפתיתים הינם רק דוגמאות...

רבות מן ההמצאות עומדות בבסיס השימושים 
חומרים  בעיקר  נכללים  זו  ובקטגוריה  הקבועים, 

עקשנים  מדענים  ידי  על  שהתגלו  טבע,  וחוקי 

ולמודי נסיון ואכזבות.

בתדירות  אותנו  משרתות  ההמצאות  כל  לא 
גבוהה וברמה חיונית עד מאוד, אולם גם המצאות 

מסוג זה קיימות לרוב.

נקודה מעניינת היא העובדה, כי המצאות רבות 
שבאו לכלל שימוש רק במאה השנים האחרונות, 

תוכננו על ידי אנשים מוכשרים כבר לפני מאות 

אל  להוציא  היכולות  נעדרו  שאז  אלא  שנים, 

הפועל את אותם תכנונים מרשימים.

חשוב שנדייק. אמנם אנו מכנים את המדענים 
ואת המהנדסים בעלי החזון בתואר "ממציאים", 
"מוצאים",  בשם  לכנותם  היה  יותר  נכון  אולם 
מאין!  יש  והמציא  יצר  לא  מהם  שאיש  משום 
הגלויים  ונפלאותיו,  חוקיו  כל  על  כולו,  לעולם 
והנסתרים, יש ממציא אחד ויחיד, הלא הוא בורא 
לא  למיניהם,  והמהנדסים  המדענים  כל  העולם. 
ועמלו,  טרחו  אמנם  הם  מצאו.  אלא   – המציאו 
וגם השתמשו בכישוריהם ובכשרונותיהם, אולם 
כמובן, הם לא המציאו את חוקי הטבע, ולא את 
החומרים הנפלאים והקסומים ביותר. ובכל זאת, 
בהיותו  "ממציאים",  בתואר  השתמשנו  בספרנו 

מוכר ויודע יותר.

בספר שלפניכם, תתוודעו לעשרות המצאות 
ועד  ביותר,  וההכרחיות  החיוניות  מן  מרתקות, 
לשוליות ביותר, מסודרות בסדר כרונולוגי, על פי 
תקופת היוולדן, מן ראשית ימי האנושות ועד ימינו 
אנו ממש. כל המצאה מוסברת בטוב טעם ודעת, 
בלשון קלה ובהירה, ומלווה בתמונות, תרשימים 

ותצלומים מרתקים, איכותיים ונדירים.

להיכרותם  נודעת  רבה  חינוכית  חשיבות 
ראשית  והממציאים.  ההמצאות  עם  ילדינו  של 
כי  וההבנה  ההיסטוריה,  ידיעת  מבחינת  לכל, 
אינם  וזמינים  פשוטים  לנו  הנראים  הדברים  גם 
המידה  חידוד  משום  בכך  יש  מאליהם.  מובנים 
על  גם  ולברך  להודות  הטוב,  הכרת   – הנפלאה 
מעניינים.  ולא  שגרתיים  לנו  הנראים  השימושים 
הידיעה כי בדורות עברו קשה היה יותר להתנייד 
ממקום למקום, לחמם את הבית או לנהל חליפת 
מכתבים, אמורה להסב לילדינו, בני דור השפע, 

עונג רב ותחושת סיפוק ושובע.
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קֹוְנַרד יֹוַהְנס ֶון ָהאּוֶטן  

   1801-1887

ַאְבַקת ָקָקאֹו
ַּגם לּו ָהָיה ָּגֵדל ַּבֲחֶצְרֶכם ֵעץ ָקָקאֹו ֶנְחָמד, ְוָעָליו ּפֹוֵלי ָקָקאֹו 
ְלִתְפֶאֶרת, ֲעַדִין ֹלא ֱהִייֶתם זֹוִכים ְּבכֹוס ׁשֹוקֹו ּוְבַטְבַלת ׁשֹוקֹוָלד 

ִמֵּדי ֹּבֶקר, ִאְלָמֵלא ַהְּמכֹוָנה ֶׁשִהְמִציא ֶון ָהאּוֶטן.

ִנְסיֹונֹות ֶׁשַּנֲעׂשּו ַלֲהֹפְך ֶאת ּפֹוֵלי ַהָּקָקאֹו ְלַאְבָקה ְיֵבָׁשה – 
ֹלא ִהְצִליחּו. ַמּדּוַע? ִּכי ְּבֶמְרָּכזֹו ֶׁשל ּפֹול ַהָּקָקאֹו ֶיְׁשָנם ִּבְמֻמָּצע 
ְוַאְרָּבָעה ֲאחּוִזים ֶׁשל ֶחְמַאת ָקָקאֹו. ֶחְמָאה זֹו ִהיא  ים  ַּכֲחִמּׁשִ
ֻׁשָּמן ִטְבִעי, ְוִהיא ִהְקְׁשָתה ַעל ִעּבּודֹו ֶׁשל ַהּפֹול ְלמּוָצר ֶׁשֶאְפָׁשר 

ִיְהֶיה ְלַיֵּצר ִמֶּמּנּו ַּכֻּמּיֹות ַלֲהמֹוִנים.

ְוָעַסק  ִּכיַמאי  ֶׁשָהָיה  ֶׁשְּבהֹוַלְנד,  ִויְסּפ  ָהִעיר  ּתֹוַׁשב  ָהאּוֶטן,  ֶון 
ַהָּקָקאֹו  ֶחְמַאת  ֶאת  ְלַיֵּבׁש  ֶּדֶרְך  ִחֵּפׂש  ֳחָמִרים,  ֶׁשל  ְּבֶהְרֵּכָבם 
ְּבִמָּדה ָּכזֹו, ֶׁשְּתַאְפֵׁשר ַלֲהֹפְך ֶאת ַהּפֹול – ְלַאְבָקה. ִּבְׁשַנת 1828 
ָעָלה ַהָּדָבר ְּבָידֹו: הּוא ִהְמִציא ַמְכֵּבׁש ִהיְדרֹוִלי )ַמְכֵּבׁש ֶׁשעֹוֵבד 
ָּמן  ְּבֹכַח ַלַחץ ֶׁשל נֹוְזִלים(, ֶׁשִהְצִליַח ְלַהְפִחית ֶאת ְּתכּוַלת ַהּׁשֻ
ֶאת  ְכְללּו  ֶׁשּׁשִ מֹוֶדְרִנּיֹות  ְמכֹונֹות  ַּבֲחִצי!  ִּכְמַעט  ַהָּקָקאֹו  ְּבפֹול 
ָּמן ַעד ְלַאַחד  ִׁשיָטתֹו ֶׁשל ֶון ָהאּוֶטן, ַמְפִחיתֹות ֶאת ְּתכּוַלת ַהּׁשֻ

ָעָׂשר ֲאחּוִזים ֶׁשל ֶחְמַאת ָקָקאֹו.

ֵמֵעין  ִמְתַקֶּבֶלת  ַהַּתֲהִליְך,  ֶאת  ַהּפֹוִלים  ֶׁשעֹוְבִרים  ְלַאַחר 
ֶאת  ִׁשֵּפר  ָהאּוֶטן  ֶון  ְלַאְבָקה.  ְוִלְטֹחן  ְלַיֵּבׁש  ִנָּתן  ֶׁשאֹוָתּה  ִעָּסה 
ַהּתֹוֶצֶרת ַּכֲאֶׁשר הֹוִסיף ָלַאְבָקה ְמָלִחים ְּכמֹו ַאְׁשְלָגן אֹו סֹוָדה 
ִלְׁשִתָּיה, ְּכֵדי ְלַאְפֵׁשר ָלַאְבָקה ְלִהְתַעְרֵּבב טֹוב יֹוֵתר ִעם ַמִים. 
ּוְבַטֲעמֹו  ְּבִטיבֹו  ֻּכּלֹו  ָּבעֹוָלם  ִהְתַּפְרֵסם  ַההֹוַלְנִדי"  ַה"ּׁשֹוקֹוָלד 
ָיְכלּו ַרק  ָאז  ְּבֶקֶרב ַהֲהמֹוִנים, ֶׁשַעד  ְוִהְתַקֵּבל ְּבִׂשְמָחה  ֶהָעִדין, 
ֶאל  ַהּפֹול  ִמן  ַהֶּדֶרְך  ִקּצּור  ִמֶּמּנּו.  ַהֶּנֱהִנים  ָּבֲעִׁשיִרים  ְלִהְתּבֹוֵנן 
ַהּסֹוִפי  ַהּמּוָצר  ֶאת  ַמְׁשָמעּוִתית  הֹוִזיל   – ַהֻּמְצַלַחת  ָהַאְבָקה 
ֹלא  ֻּכָּלם  ֶנֱהנּו  ָּכֵעת  יֹוֵתר.  ָהֲעִנּיֹות  ָכבֹות  ַלּׁשְ ַּגם  אֹותֹו  ְוֵהִביא 
מּוְצֵרי ׁשֹוקֹוָלד  ִלֹּצר  ִאְפְׁשָרה  ָהַאְבָקה  ַהָּקָקאֹו;  ִמַּמְׁשֵקה  ַרק 

מּוָצִקים ַעל ְיֵדי הֹוָסַפת ֻסָּכר ְוֶחְמַאת ָקָקאֹו. 

ָּפַקע   – ָהאּוֶטן  ֶון  ֶׁשל  ַהָּפֶטְנט  ֶׁשִּנְרַׁשם  ְלַאַחר  ָׁשִנים  ֶעֶׂשר 
ְלַיֵּצר  ֵהֵחּלּו  נֹוָספֹות  ֲחָברֹות  ַהְּכָלל.  ְלַנֲחַלת  ָהַפְך  ְוהּוא  ָּתְקּפֹו 
ְוַהְּטָעִמים  ַהּסּוִגים  ֶעְׂשרֹות  ֵּבין  ַאְך  ְוׁשֹוקֹוָלד,  ָקָקאֹו  ַאְבַקת 
ֶׁשּגֹוְדִׁשים ֶאת ַמְּדֵפי ַהֲחֻנּיֹות, ֶאְפָׁשר ֲעַדִין ִלְמֹצא ַּגם ׁשֹוקֹוָלד 
ּוְמַיֶּצֶרת  ְּפִעיָלה  ֶׁשֲעַדִין  ַההֹוַלְנִדית,  ָהאּוֶטן  ֶון  ֶחְבַרת  ּתֹוֶצֶרת 

ָקָקאֹו ְמֻׁשָּבח.
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פירות עץ הקקאו

קילוף פול הקקאו

משקה קקאו

עוגת שוקולד

פולי קקאו עם 
אבקת קקאו

פרליני שוקולד, 
מיוצרים מקקאו, 
כמובן
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ּגֹוְטִליּב ֵּדייְמֵלר 

1834-1900

ָהאֹוַפּנֹוַע
ְמאֹות ִמיְליֹוֵני ֲאָנִׁשים ְּבַרֲחֵבי ָהעֹוָלם 
ַּגֵּבי  ַעל  ּוְמִהיָרה  ַקָּלה  ִמְּנִסיָעה  ֶנֱהִנים 
ַּתְחּבּוָרה  ְּכִלי  ָהאֹוַפּנֹוַע הּוא  אֹוַפּנֹוִעים. 
ּוְמֹיָעד  ַּגְלַּגִּלים,  ְׁשֵני  ַעל  ֶׁשּנֹוֵסַע  ָקָטן 
ֵאינֹו  ָהאֹוַפּנֹוַע  ִלְׁשַנִים.  אֹו  ֶאָחד  ְלנֹוֵסַע 
הּוא  ּוַבַחְניֹון,  ַּבְּכִביׁש  ַרב  ָמקֹום  ּתֹוֵפס 
ַקִּליל ְוֹנַח, ְוָלֵכן ֹלא ֶּפֶלא ֶׁשרֹוְכִבים ַרִּבים 

ּבֹוֲחִרים ּבֹו ִּכְכִלי ַּתְחּבּוָרה יֹוְמיֹוִמי.

ֶאת ָהאֹוַפּנֹוַע ִהְמִציא ּגֹוְטִליּב ֵּדייְמֵלר, 
ָאִביו  ֶׁשְּבֶגְרַמְנָיה.  ְּבׂשֹוֶרְנדֹוְרף  ֶׁשּנֹוַלד 
ָּתְכִנּיֹוָתיו  ּוְלִפי  אֹוֶפה,  ָהָיה  ֵּדייְמֵלר  ֶׁשל 
ְּבֵׁשרּות  ַלֲעֹבד  ָעִתיד  ֵּדייְמֵלר  ָהָיה 
ַאְרַּבע  ֶּבן  ֶּבֱהיֹותֹו  ָּכְלֶׁשהּו, אּוָלם  ִצּבּוִרי 
ְּבַתֲעִׂשַּית  ַלֲעֹבד  ֵּדייְמֵלר  ֵהֵחל  ֶעְׂשֵרה 
ְמֻיָּמנּות  ָרַכׁש  זֹו  ִּבְתקּוָפה  ַהּתֹוָתִחים. 
ַלֲעֹסק  ְוֶהְחִליט  ַמֶּתֶכת  ַּבֲעבֹוַדת 
ֵאָליו  ָמַׁשְך  ַהֻּמְכָׁשר  ֵּדייְמֵלר  ְּבַהְנָּדָסה. 
ְנִדיִבים  ֲאָנִׁשים  ֶׁשל  ִלָּבם  ֶאת ְּתׂשּוֶמת 
ֶטְכִנית  ַהְׂשָּכָלה  ִלְרֹּכׁש  לֹו  ֶׁשִּסְּיעּו 
ִּבְמכֹונֹות  ִהְתַמְּצאּות  )ְּכלֹוַמר,  ְיסֹוִדית 
ֶׁשל  ׁשּוָרה  ִקֵּבל  ּוִבְזכּוָתּה  ׁשֹונֹות(, 

ִמְׂשרֹות ַּבֲחָברֹות ַהְנָּדִסּיֹות. 

ָעַבד  ים  ּׁשִ ַהּׁשִ ְׁשנֹות  ֵראִׁשית  ֵמָאז 
ָקָטן  ַקל,  ָמנֹוַע  ֶׁשל  ַעל ִּפּתּוחֹו  ֵּדייְמֵלר 
ֶרֶכב,  ְּכֵלי  ַלֲהָנַעת  ֶׁשַּיְתִאים  ּוָמִהיר, 
ַהְּמֻסְרָּבל.  ַהִּקיטֹור  ְמנֹוַע  ִּבְמקֹום 
ֶׁשְּכָבר  ְּבֶחְבָרה  ֵּדייְמֵלר  ָעַבד  ִּבְתִחָּלה 

האופנוע הראשון 
של דיימלר 1885

אופנוע עתיק

מרוץ אופנועים 
בבולגריה
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2

3
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כבד במהירות 
גבוהה
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מיוחדת
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השנייה

רכיבה בשניים

פסלון של אופנוע
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ַּגז  ִלְמנֹוַע  ַרְעיֹון  ַעל  ָּפֶטְנט  ָרְׁשָמה 
ִטְבִעי, ַאְך ְלַאַחר ֶׁשִהְסַּתְכֵסְך ִעם ַּבֲעֵלי 
ַהֶחְבָרה - ֻּפַּטר. הּוא ָעַבר ִעם ִמְׁשַּפְחּתֹו 
ֶאת  ָׁשַכר  ָׁשם  קֹוְנְׁשַטט,  ַּבאד  ָלִעיר 
ְּבֶעְזָרתֹו  ְוֵהִקים  ַהָּוִתיק,  ְיִדידֹו  ַמייָּבאְך, 
ָעְבדּו  ַנִים  ַהּׁשְ ֶׁשְּבַגּנֹו.  ַּבֲחָמָמה  ַסְדָנה 
ַהַּלְיָלה,  ֶׁשל  ַהְּמֻאָחרֹות  עֹות  ַהּׁשָ ַעד 
ְמַזְּיִפים  ֶׁשֵהם  ָּבֶהם  ָחַׁשד  ֶׁשַהַּגָּנן  ַעד 
ַהֲחָׁשִאית  ַלִּמְׁשָטָרה  ְוָקָרא  ְׁשָטרֹות 

ֶׁשָעְרָכה ֲחִקיָרה ְוֹלא ָמְצָאה ָּדָבר...

ִּבְׁשַנת 1833 ָרַׁשם ֵּדייְמֵלר ָּפֶטְנט ַעל 
ְמנֹוַע ֶּבְנִזין ָקָטן, ְוַכֲעֹבר ְׁשָנַתִים ִהְתִקין 
ָמנֹוַע ָּכֶזה ַעל זּוג אֹוַפֵּני ֵעץ ְמֻסְרָּבִלים. 

ָהָיה ֶזה ָהאֹוַפּנֹוַע ָהִראׁשֹון! 

ִעם ָּכל ַמֲעלֹוָתיו ֶׁשל ָהאֹוַפּנֹוַע, ֵיׁש לֹו 
ִחָּסרֹון ֶאָחד ָּגדֹול: הּוא ֶנְחָׁשב ִלְכִלי ֶרֶכב 
ִמּׁשּום  ַמּדּוַע?  ִלְמכֹוִנית.  ַיֲחִסית  ְמֻסָּכן 
מּוָגן  ְוֵאינֹו  ְלַגְמֵרי  ָחׂשּוף  ָעָליו  ֶׁשָהרֹוֵכב 
ְּכמֹו ִּבְכֵלי ָהֶרֶכב ַהְּגדֹוִלים. ִסָּבה נֹוֶסֶפת 
ַּכֲאֶׁשר  ַהָּקָטן.  ָּגְדלֹו  ִהיא  ְמֻסָּכן  ֶלֱהיֹותֹו 
ִאּיֹות  ַמּׂשָ ְמכֹוִנּיֹות,  ֵּבין  נֹוֵסַע  אֹוַפּנֹוַע 
ִנְרֶאה.  ִּבְלִּתי  ִּכְמַעט  הּוא  ְואֹוטֹוּבּוִסים, 
ְוֵאיָנם  ְּבִקְרָבתֹו  ֶׁשּנֹוְסִעים  ֶנָהִגים 
ְּבִלי  ּבֹו  ִלְפֹּגַע  ֲעלּוִלים  ּבֹו,  ַמְבִחיִנים 
ַקְסָּדה  ֶׁשֲחִביַׁשת  ֶּפֶלא  ֹלא  ָאז  ֵמִׂשים. 
ַמָּמׁש,  חֹוָבה  ִהיא  אֹוַפּנֹוַע  ַעל  ִּבְרִכיָבה 
ְּכֶׁשֹראׁשֹו  ְוִיַּסע  ָּבּה  ֶׁשְּיַזְלֵזל  ְלִמי  ְואֹוי 

ָחׂשּוף ַלַּסָּכנֹות.

15 14



18001900 18101910 18201920 17201830 17301840 17401850 17501860 17601870 17701880 17801890 1790

ַצ'אְרְלס גּו ְדִייר

1800-1860 

ַהּגּוִמי
ָּתֲארּו ְלַעְצְמֶכם ֶׁשַאֶּתם רֹוְכִבים ַעל אֹוַפַּנִים ְּביֹום ָׁשָרב 
לֹוֵהט, ֲאָבל ְּבֶטֶרם ִהַּגְעֶּתם ְלַיַעְדֶכם, ָנֵמס ַהּגּוִמי ֶׁשַּבַּגְלַּגִּלים 
ֵמֹרב ֹחם, ְוַאֶּתם ְצִריִכים ְלִהְסַּתֵּדר ַעְכָׁשו ִעם ַּגְלַּגֵּלי ַמֶּתֶכת 

ֻנְקִׁשים ְוַחְסֵרי ְּגִמיׁשּות...

ַהֵּתאּור ַהֶּזה ֵאינֹו ִּדְמיֹוִני; ֶּבָעָבר ָהָיה ַהּגּוִמי ֻמְׁשָּפע ַעד 
ִטְבִעי,  ָאחּוז  ֵמָאה  ָהָיה  הּוא  ִּכי  ַמּדּוַע?  ָהֲאִויר.  ִמֶּמֶזג  ְמֹאד 
ַהּגּוִמי  ְיָלִדים,  ֵּכן,  ַהּגּוִמי.  ֵמֵעץ  ִּגּדּולֹו:  ַהְיֵׁשר ִמְּמקֹור  ְוִנְלַקח 
ֶׁשַאֶּתם ַמִּכיִרים, ַעל ַּגְלַּגֵּלי ַהְּמכֹוִנּיֹות, ְּבִמְׂשֲחֵקי ַהִּתינֹוקֹות 

ְועֹוד, ַמִּגיַע ְיִׁשירֹות ִמן... ָהֵעץ!

ְצָמִחים,  ֶׁשל  ִמיִנים  ְּבַאְלֵפי  ָמצּוי  ִטְבִעי  ּגּוִמי  ְלַמֲעֶׂשה, 
ַהּגּוִמי.  ֵעץ  הּוא  ּגּוִמי  ְמִפיִקים  ֶׁשִמֶּּמּנּו  ָהִעָּקִרי  ַהָּמקֹור  ַאְך 
ֵּבין  ֶׁשָּמצּוי  ַהָּצִמיג  ַּבּנֹוֵזל   – ָהֵעץ  ֶׁשל  ָרף  ַּבּׂשָ ָמצּוי  ַהּגּוִמי 
יֹוֵצא  ָהֵעץ,  ִּבְקִלַּפת  ֲחָתִכים  ִּבּצּוַע  ְּבֶאְמָצעּות  ְקִלּפֹוָתיו. 

ָרף ַהְּצִמיִגי, ְוֶנֱאַסף ְּבֵכִלים ֶׁשֻהְצְמדּו ֶאל ָהֵעץ. ַהּׁשָ

ָנֵמס  ָהָיה  הּוא  ְלַמַּדי;  ָרִגיׁש  ָהָיה  ַהֶּזה  ַהּגּוִמי  ָמה?  ֶאָּלא 
ְוִנּמֹוַח ְּבֶמֶזג ֲאִויר ַחם, ּוְלֻעַּמת ֹזאת, ִּבימֹות ַהֹּקר ָהָיה ַהּגּוִמי 

ה ְוַנֲעֶׂשה ָׁשִביר. ִמְתַקּׁשֶ

ַלְמרֹות ֹזאת, ִאם ִּתְתּבֹוְננּו ְסִביְבֶכם, ְּתַגּלּו ּגּוִמי ְּבֶׁשַפע 
ֶּדֶרְך  ֲעֹבר  ָער,  ַלּׂשֵ ְּבגּוִמּיֹות  ָהֵחל  ַהְּקרֹוָבה,  ִּבְסִביַבְתֶכם 
ִמְׂשָחִקים ַוֲאִביָזִרים ׁשֹוִנים, ְוַכֵּלה ְּבִאּטּוֵמי ַחּלֹונֹות. ֵאיְך ֶזה 
קֹוֶרה? ֵּכיַצד ָהַפְך ַהּגּוִמי ַהֻּנְקֶׁשה, ְלגּוִמי ָּגִמיׁש ְוָׁשִמיׁש ָּכל 

ָּכְך?

ֶאָחד  ִאיׁש  ֶׁשל  ַהְמָצָאתֹו  ִּבְזכּות  ַקָּים  ַהּגּוִמי  ֶׁשַפע  ּוְבֵכן, 
ּוְׁשמֹו ַצ'אְרְלס ּגּו ְדִייר, ְיִליד ְניּו ַהייְבן ֶׁשְּבקֹוְנִטיְקט. ָאִביו ֶׁשל 
ֶאת  ֶׁשִהְמִציא  ֶזה  ְוהּוא  ַמֶּתֶכת,  ִּבְכֵלי  סֹוֵחר  ָהָיה  ַצ'אְרֶלס 
ַּתֲהִליְך ַהִּגּפּור. ַמהּו ִּגּפּור? ִּגּפּור הּוא  הֹוָסַפת ָּגְפִרית ְלֹחֶמר 
ְּכֵדי ְלַהְקׁשֹותֹו. ַּתֲהִליְך ֶּזה ִאְפֵׁשר ִיּצּור ּגּוִמי ְלַמָּטרֹות ַרּבֹות 

ּוְמֻגָּונֹות.

ְמַנת  ַעל  ְּבגּוִמי  ִנּסּוִיים  ַלֲעֹרְך  ּגּוְדִייר  ֵהֵחל   1834 ִּבְׁשַנת 
ַלֲעׁשֹותֹו ָעִמיד ְלָכל ֶמֶזג ֲאִויר. הּוא ִנָּסה ְלַׁשֵּפר ֶאת ְּתכּונֹוָתיו 
ֶׁשל ַהּגּוִמי ַהִּטְבִעי ַעל ְיֵדי ִעְרּבּובֹו ִעם ֳחָמִרים ֲאֵחִרים, ְוָאז 
ָׁשַמע ַעל ָאָדם ְּבֵׁשם ְנַתְנָיֵאל ִהיַוְרד, ֶׁשִּגָּלה ִּכי ּגּוִמי ַהְּמֹעָרב 

ְּבָגְפִרית ֵאינֹו ַנֲעֶׂשה עֹוד ָּדִביק.
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מטעים של עצי גומי, מהם 
מפיקים גומי טבעי

כלי קיבול לאיסוף גומי, 
קשור סביב העץ

הגומי הטבעי במפעל 
הייצור לפני  תהליך הגיפור

גליונות הגומי לתעשייה

מוצרים העשויים מגומי: 
מזרני אויר, צמיגים, סירת 
הצלה, בלונים, משטחים 
לבלימת זעזועים
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ָׂשַכר  הּוא  ִהְתַעֵּצל.  ֹלא  ּגּוְדִייר 
ֶאת ִהיַוְרד ְּכֵדי ֶׁשַּיְמִׁשיְך ְלַׁשְכֵלל ֶאת 
ְזֻכּיֹוָתיו.  ֶאת  ָרַכׁש  ֵכן  ּוְכמֹו  ַהַּתְגִלית, 
ִגים ֶׁשל  ֲאָבל הּוא ֹלא ִהְסַּתֵּפק ַּבֶהּׂשֵ
ִהיַוְרד, ֶאָּלא ִהְמִׁשיְך ְּבִנּסּוָייו. הּוא ִנָּסה 
ְלַעְרֵּבב ְּבצּורֹות ׁשֹונֹות ּגּוִמי ַחם ִעם 
ְּביֹוֵתר  ַהְּמֻׁשְכֶלֶלת  יָטה  ְוַלּׁשִ ָּגְפִרית, 

הּוא ָקָרא "וּוְלָקִניַזְצָיה" )ִּגּפּור(.

ּגּוְדִייר  ִּגָּלה  ַרִּבים  ִנְסיֹונֹות  ְלַאַחר 
ְוָגִמיׁש.  ָחָזק  ָקֶׁשה,  ּגּוִמי  ְלַיֵּצר  ֶּדֶרְך 
ָרַׁשם  ַרב,  ָעָמל  ְלַאַחר   ,1839 ִּבְׁשַנת 
ּוֵמָאז  ְׁשמֹו,  ַעל  ַהָּפֶטְנט  ֶאת  ּגּוְדִייר 
ֵמַהְמָצָאתֹו  ֶנֱהִנים  ָאנּו  ַהּיֹום  ְוַעד 
ָלּה  ִלְמֹצא  ים  ּוִמְתַקּׁשִ ּמּוִׁשית,  ַהּׁשִ

ַּתֲחִליף.
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 GPS
ִג'י. ִּפי. ֶאס 

יֹוְצִאים ְלִטּיּול? נֹוְסִעים ְלִעיר ְרחֹוָקה? 

ַהּיֹום ְּכָבר ֵאין ֹצֶרְך ְלִהְצַטֵּיד ְּבַמַּפת ְּדָרִכים ֶׁשַּתְדִריְך אֹוָתנּו ִּבְסַבְך 
ִג'י.ִּפי.ֶאס – ַמְכִׁשיר ָקָטן ֶׁשֻּמְתָקן ִּבְכֵלי ָהֶרֶכב, הּוא ֶזה  ַהְּכִביִׁשים. 

ֶׁשַּמְנֶחה אֹוָתנּו ַצַעד ַאַחר ַצַעד, ּומֹוִביל אֹוָתנּו ֶאל ַהַּיַעד.

ָהִאיׁש  יֹוֵדַע  ֵּכיַצד  ְלַעְצְמֶכם  ַּפַעם  ֲחַׁשְבֶּתם  ְיָלִדים,  ֶּבֱאֶמת,  נּו, 
ַהָּקָטן ֶׁשַּבִּג'י.ִּפי.ֶאס ְלַכֵּון אֹוָתנּו? ֵּכיַצד הּוא ַמְצִליַח ִלְדֹאג ֶׁשֹּלא ֵנֵלְך 

ְלִאּבּוד?

ַמּדּוַע ַאֶּתם צֹוֲחִקים? ָמה, ְּבִג'י.ִּפי.ֶאס ֵאין ֵאיֶזה ִאיׁש ָקָטן ֶׁשַּמִּכיר 
ֵהיֵטב ֶאת ַהְּכִביִׁשים?

ֵׁשם  ֻמְרָּכב  ֶׁשֵּמֶהן  ָהאֹוִתּיֹות  ִּבְׁשלֹוׁש  ְטמּוָנה  ַהְּתׁשּוָבה  ּוְבֵכן, 
ַהַּמְכִׁשיר: ִּג'י,ִּפי ְוֶאס. אֹוִתּיֹות ֵאֶּלה ֵהן ָראֵׁשי ֵּתבֹות: ַמֲעֶרֶכת ִמּקּום 
עֹוָלִמית. ְּכלֹוַמר, ַמֲעֶרֶכת ֶׁשְּמַזָהה ֶאת ַהִּמּקּום ֶׁשָּלנּו, ּוַמְנָחה אֹוָתנּו 

ְּבֹאֶפן ְמֻדָּיק, ַהְיֵׁשר ְלַיֲעֵדנּו 

ַמִהי, ְּבֶעֶצם, ַהַּמֲעֶרֶכת ַהּזֹו? 

ְּגרּו ֶאל ֶהָחָלל.  זֹוִהי ַמֲעֶרֶכת ֶׁשל ֶרֶׁשת ַלְוָיִנים, ְּכלֹוַמר, ּגּוִפים ֶׁשּׁשֻ
ְּבַמְסלּול  ָנִעים  ָּבֶהן ִאיׁש. ֵהם  ֵאין  ַלֲחָלִלּיֹות, אּוָלם  ַהַּלְוָיִנים ּדֹוִמים 
ָקבּוַע ֵמַעל ְּפֵני ַּכּדּור ָהָאֶרץ, ַּכֲאֶׁשר ָּכל ַלְוָין ְמַׁשֵּדר ְלֹלא ַהְפָסָקה 
ַּגֵּלי ַרְדיֹו ֶׁשּנֹוְׂשִאים ִאָּתם ֵמיָדע ְוָנִעים ִּבְמִהירּות ֲעצּוָמה – ְמִהירּות 

ָהאֹור.

ַהִּג'י.ִּפי.ֶאס  ְּבַמְכִׁשיֵרי  ִנְקָלִטים  ַהַּלְוָין  ֶׁשְּמַׁשֵּדר  ּדּוִרים  ַהּׁשִ
יָחה ְּבֶאְמָצעּות ַאְנֵטנֹות,  ֶׁשָּלנּו, ְכּמֹו ֶׁשַהֶּטֶלפֹון ַהַּנָּיד קֹוֵלט ֶאת ַהּׂשִ
ּוְבֶהְתֵאם ַלֵּמיָדע ֶׁשִּמְתַקֵּבל, ִנָּתן ְלַקֵּבל ֶאת ַהָּמקֹום ַהְּמֻדָּיק ֶׁשּבֹו 

ִנְמָצא ַהַּמְכִׁשיר.

ֵאיְך ֶזה ִמְתַּבֵּצַע? 

ְזַמִּנית.  ּבֹו  ַלְוָיִנים  ַּכָּמה  ֶׁשל  ִׁשּדּוִרים  ִלְקֹלט  הּוא  ַהּסֹוד  ּוְבֵכן, 
ְּפִניִמי,  ּוְבֶעְזַרת ָׁשעֹון  ֵמַהַּלְוָין,  ָיָצא ָּכל ִׁשּדּור  ָמַתי  ַהַּמְכִׁשיר קֹוֵלט 
ב  ְמַחּׁשֵ ַעְכָׁשו  ַּבַּמְכִׁשיר.  ַהֵּמיָדע  ִנְקַלט  ְּבִדּיּוק  ָמַתי  ַּגם  יֹוֵדַע  הּוא 
ִׁשּדּוִרים  ִנְקָלִטים  ְוַכֲאֶׁשר  ַהַּלְוָין,  ִמן  ֶׁשּלֹו  ַהֶּמְרָחק  ֶאת  ַהִּג'י.ִּפי.ֶאס 
לֹוׁש  לֹוָׁשה ַלְוָיִנים ּבֹו ְזַמִּנית, ָאנּו יֹוְדִעים ְׁשלֹוָׁשה ֶמְרַחִּקים ִמּׁשָ ִמּׁשְ
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ְּבַרְדפֹוְרד ַּפְרִקיְנסֹון

1935

ִאיַון ֵגִטיְנג 

1912-2003

ְמַנת  ַעל  ַמְסִּפיק  ְוֶזה  ֶּבָחָלל,  ְידּועֹות  ְנֻקּדֹות 
ִלְקֹּבַע ֶאת ַהָּמקֹום ַהְּמֻדָּיק ֶׁשל ַהַּמְכִׁשיר. ֶזהּו 
ִחּׁשּוב ְמֻׁשָּלׁש, ֶׁשַּמְבִטיַח ִמיִנימּום ֶׁשל ָטֻעּיֹות.

ַהֶּדֶרְך  ְלפֹוְרֵצי  ֶׁשֶּנְחָׁשִבים  ָהֲאָנִׁשים 
ּוְמֻאָחר  ֵגִּטיְנג,  ִאיָון  ֵהם  ַהִּג'י.ִּפי.ֶאס  ְּבִפּתּוַח 
ֶׁשֶאְפָׁשר  ֶׁשֵהִבינּו  ַּפְרִקיְנסֹון,  ְּבַרְדפֹוְרד  יֹוֵתר 
ְלַנֵּצל ֶאת ַהֶּטְכנֹולֹוְגָיה ַהִּמְתַקֶּדֶמת ֶׁשל ַלְוָיִנים 
ַהַּמִּקיִפים ֶאת ַּכּדּור ָהָאֶרץ ְלטֹוַבת ִהְתַמְּצאּות 

ַקָּלה יֹוֵתר ַּבְּדָרִכים.

ָהְיָתה  ָהִראׁשֹוָנה  ַהַּלְוָיִנית  ַהִּנּוּוט  ַמֲעֶרֶכת 
ְמֹיֶעֶדת ְלִׁשּמּוִׁשים ְצָבִאִּיים ִּבְלַבד, ְּכמֹו ַהְנָחַית 
ַהַּמֲעָרֶכת,  ְּבֶאְמָצעּות  ְמֻדָּיק.  ְלָמקֹום  ִטיִלים 
ֶאל  ְּבִדּיּוק  ַהִּטיִלים  ֶאת  ְלַכֵּון  ַהַחָּיִלים  ָיְדעּו 

ַהַּמָּטָרה, ְוִלְפֹּגַע ָּבּה ִּביִעילּות.

ֶזה  ָהָיה  ַהָּצְרָפִתי  ִויֵלרֹוֶׁשה  ֶּדה  ֵז'ָראר 
ֶׁשִהְמִציא ֶאת ַהִּג'י.ִּפי.ֶאס ִלְכֵלי ֶרֶכב ֶאְזָרִחִּיים, 
ְוֵהִביא ֶאת ַהַּמְכִׁשיר ַהָּקָטן ְוֶהָחָכם – ַלּיֹום יֹום 

ֶׁשָּלנּו.
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ַקאְרל ִויְלֶהְלם אֹוטֹו ִליִלֶיְנַטל 

1848 – 1896 

ַּגְלַׁשן ֲאִויר
ְּכִפי  ַּבֶּמְרָחִבים?  ְלִהְתעֹוֵפף  זֹוכֹות  ִצֳּפִרים  ַרק  ָלָּמה 
ַהִּנְרֶאה, ֵיׁש ְּבֵני ָאָדם ֶׁשְּמֻעְנָיִנים ַּגם ֵהם ָלחּוׁש ְלִעִּתים 
ָלֶהם  ְמַאְפֵׁשר  ָהֲאִויר  ְוַגְלַׁשן  ַהִהְתעֹוְפפּות,  ֲחָוַית  ֶאת 

ִלְטֹעם ִמֶּמָּנה.

ַהַּגְלָׁשן הּוא ָּדאֹון ַקל, ְּבִלי ָמנֹוַע, ַהְּמֻסָּגל ִלְנֹסק ְּבֶזֶרם 
ֲאִויר עֹוֶלה, ְּכֶׁשהּוא מּוָטס ַעל ְיֵדי ְּבֵני ָאָדם.

ַהַּגְלָׁשן,  ֶאל  )ִּבְרצּוָעה(  ְּבִרְתָמה  ְמֻחָּבר  ַהּגֹוֵלׁש 
ּוְמַנֵּוט אֹותֹו ְּבֶעְזַרת ַהָּטַית ּגּופֹו ָיִמיָנה ּוְׂשֹמאָלה, ָקִדיָמה 
ְקָצת  ֶזה  ָהִרים.  ְּבמֹוְרדֹות  ָּבֲאִויר  ּגֹוֵלׁש  ְוָכְך  ַוֲאחֹוָרה, 

ַמְפִחיד, ֲאָבל ֵאּלּו ֶׁשעֹוִׂשים ֹזאת, ֶנֱהִנים ִמָּכְך ְמֹאד.

ַּכּיֹום ֵיׁש ַּגְלָׁשִנים ַרִּבים, ִּבְפָרט ַּבֲאָרצֹות ֲהָרִרּיֹות, ְּבָכל 
ָהִראׁשֹון  ָהֲאִויר  ַּגְלַׁשן  ָּבעֹוָלם. אּוָלם ֶאת  ִמיֵני ְמקֹומֹות 
ַקאְרל  ְּבֵׁשם  ְיהּוִדי  ִמּמֹוָצא  ֶּגְרָמִני  ְמַהְנֵּדס  ּוָבָנה  ִּתְכֵנן 
ִויְלֶהְלם אֹוטֹו ִליִלֶיְנַטל. ִליִלֶיְנַטל ָּפַעל ַרּבֹות ְלַמַען ִקּדּום 
ְמעֹוף   ַעל  ֶׁשִּנֵהל  ֲחִקירֹות  ַעל  ּוְבִהְתַּבְּססֹו  ַהְּתעּוָפה, 

ַהִּצֳּפִרים, ִּתְכֵנן ּוָבָנה ֶאת ַּגְלַׁשן ָהֲאִויר.

ַהְּתעּוָפה(  )ֵחֶקר  ֲאִוירֹוָנאּוִטיָקה  ַעל  ֶׁשָּכַתב  ַהֵּסֶפר 
ַרְיט  ָהַאִחים  ֶאת  ַּגם  יֹוֵתר  ְמֻאָחר  ִׁשֵּמׁש   ,1889 ִּבְׁשַנת 

ֶׁשֶּנֶעְזרּו ּבֹו ִּבְבִנַּית ַהָּמטֹוס ָהִראׁשֹון.

ְמעֹוף  ֶאת  ִליִלֶיְנַטל  ַּגם  ָחַקר  ִּבְתקּוָפתֹו,  ְּכַרִּבים 
ַהִּצֳּפִרים ְוֶאת ְּתנּועֹוֵתיֶהן, ֲאֶׁשר ּגֹוְרמֹות ָלֶהן ְלַקֵּבל ַּדַחף 
ַמְסָקנֹות  ִהִּסיק  ְוהּוא  ָלעּוף,  ָלֶהן  ֶׁשְּמַסְּיִעים  ִעּלּוי  ְוֹכַח 

ֲחׁשּובֹות ְלַגֵּבי ְּכֵלי ְּתעּוָפה.

ֹלא  ְוַדְוָקא  ְּבֶבְרִלין,  ִליִלֶיְנַטל  ִּבַּצע  ִטיסֹוָתיו  ֶאת 
ִמְּמרֹוֵמי צּוק ֵאיָתן. הּוא ִהְתעֹוֵפף ְוָגַלׁש ִמְּמרֹוֵמי ִּגְבָעה 
ֵאיָנּה  ַהִּגְבָעה  )ַּכּיֹום  ִמַּכְספֹו  ָּבָנה  ֶׁשאֹוָתּה  ְמָלאכּוִתית, 

ַקֶּיֶמת עֹוד(.

ַאְך ִליִליְנַטל ֹלא ָזָכה ִלְגֹלׁש ְלֹאֶרְך ָׁשִנים ַרּבֹות. ְלַמְרֵּבה 
ַהַּצַער, ְלַאַחר יֹוֵתר ֵמ-2,500 ִטיסֹות, ֶנֱהַרג ִליִלֶיְנַטל ְּבִגיל 
ֵעֶקב  ְּדאֹונֹו  ַעל  ְׁשִליָטה  ְּכֶׁשִאֵּבד  ִטיָסה,  ִּבְתאּוַנת   48

ב רּוַח ֹלא ָצפּוי.  ַמּׁשַ
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ד”ר ְצִבי ָּתבֹור 

1834-1900

ּדּוד ֶׁשֶמׁש
ַהּטֹוָבה  ֶמׁש  ַהּׁשֶ ָנכֹון?  ְּבֶׁשַפע,  ַחִּמים  ַמִים  ֵיׁש  ַּבַּקִיץ 
ּוְנִעימֹות.  ַחּמֹות  ַאְמַּבְטיֹות  ָלנּו  ּוְמִכיָנה  אֹוָתם  ְמַחֶּמֶמת 

ֶמׁש ַלִּצּנֹורֹות ֶׁשָּלנּו, ַעד ֶׁשִהיא  ֲאָבל ֵאיְך ְּבִדּיּוק ַמִּגיָעה ַהּׁשֶ

ַמְצִליָחה ַמָּמׁש ְלַהְרִּתיַח ֶאת ַהַּמִים?

ּדּוד  ֲעבּוֵרנּו  עֹוֶׂשה  ַלִּצּנֹורֹות  ֶמׁש  ַהּׁשֶ ֵּבין  ַהִחּבּור  ֶאת 
ַּגג  ַעל  ַהִּנָּצב  ַהָּלָבן  ַהּדּוד  ֶאת  אֹותֹו,  ַמִּכיִרים  ֶמׁש.  ַהּׁשֶ

ַהַּבִית?

ּוְבֵכן, ּדּוד ֶׁשֶמׁש הּוא ִמְתָקן ְלִחּמּום ַמִים, ֶׁשְּמַנֵּצל ֶאת 
ֶמׁש, ַעל ְמַנת  ֶמׁש, ְּכלֹוַמר, ֶאת ַהּכֹוַח ֶׁשל ַהּׁשֶ ֶאֶנְרִּגַּית ַהּׁשֶ

ֶמׁש ִנְקֵראת "ֶאֶנְרִּגָּיה  ְלַחֵּמם ֶאת ַהַּמִים. ָהֶאֶנְרִּגָּיה ֶׁשל ַהּׁשֶ

סֹוָלִרי".  "ִמְתָקן  ִנְקָרא  ֶמׁש  ַהּׁשֶ ּדּוד  ַּגם  ְוָלֵכן  סֹוָלִרית", 

ֶמׁש. ְּכלֹוַמר, ִמְתָקן ֶׁשִּמְׁשַּתֵּמׁש ְּבכֹוַח ַהּׁשֶ

ֶמׁש ֻּפַּתח ָלִראׁשֹוָנה ַעל ְיֵדי ּבֹוָטִניַקאי )ֻמְמֶחה  ּדּוד ַהּׁשֶ
 .1777 ִּבְׁשַנת  ֶּדה-ַסֶסר,  הֹוֵראס  ּוְׁשמֹו  ְׁשֵויָצִרי  ִלְצָמִחים( 

ַהִּמְתָקן ֻהְרַּכב ִמֻּקְפַסת ֵעץ ֶׁשֵהִכיָלה קֹוֵלט, ֶׁשָּקַלט ֶאת 

ֶמׁש, ּוְמָכל ֶׁשּבֹו ָהָיה ִנָּתן ְלַחֵּמם  ַהַּקְרַנִים ַהַחּמֹות ֶׁשל ַהּׁשֶ

ִהיא,  ַּכּיֹום  ַהְּנפֹוָצה  ְוַהִּגְרָסה  ַהּדּוד,  ִהְתַקֵּדם  ֵמָאז  ָמָרק. 

ַּכִּנְרֶאה, ִּפּתּוַח ִיְׂשְרֵאִלי ֶׁשל ד"ר ְצִבי ָּתבֹור.

ֲחָלִקים  ֵני  ִמּׁשְ ֻמְרָּכב  ֵּביְתֶכם  ַּגג  ַעל  ַהּׁשֹוֵכן  ַהּדּוד 
ֶמׁש. ַהְּמָכל ָעׂשּוי ְּבצּוַרת  ִעָּקִרִּיים: ְמַכל ַהַּמִים ְוקֹוְלֵטי ַהּׁשֶ

ָּגִליל ָמֳאָרְך ֶהָעׂשּוי ִמְּפָלָדה, ָעִמיד ִּבְפֵני ַלַחץ ַמִים, ּוְסִביבֹו 

ַקָּים  ַלִּצּפּוי  ַהְּמָכל  ֵּבין  ְמֻיֶחֶדת.  ַמֶּתֶכת  ְמֻצֶּפה  ַּפח  ְּגִליל 

ֶמׁש  ֹחֶמר ִּבּדּוד, ֶׁשּנֹוָעד ִלְׁשֹמר ַעל ֹחם ַהַּמִים ְלַאַחר ֶׁשַהּׁשֶ

ִחְּמָמה אֹוָתם.

ֻרָּבּה  ֶׁשֲעׂשּוָיה  ַמְלֵּבִנית,  ֵּתָבה  הּוא  ֶמׁש  ַהּׁשֶ קֹוֵלט 
ְזכּוִכית  ָהֲעׂשּוָיה  ַהִּקְדִמית  ַהֹּדֶפן  ִמן  חּוץ  ִמַּמֶּתֶכת, 

ִצּנֹור  עֹוֵבר  ֶמׁש  ַהּׁשֶ קֹוֵלט  ְּבתֹוְך  ָׁשקּוף.  ְּפַלְסִטיק  אֹו 

ֶצַבע  הּוא  ָׁשֹחר  ֶׁשֶּצַבע  ֵּכיָון  ָׁשֹחר,  ְּבֶצַבע  ְמֻפָּתל,  ַמִים 

ֶׁשִּמְתַחֵּמם ְּבָעְצָמה ַרָּבה, ְּבַיַחס ִלְׁשַאר ַהְּצָבִעים. ְּבָצמּוד 

ְּבָׁשֹחר,  ָצבּוַע  הּוא  ֶׁשַּגם  ַּפח,  לּוַח  ֻמָּנח  ַהְּמֻפָּתל  ַלִּצּנֹור 

ַהֹחם  ֶאת  ַהֹחם,  הֹוָלַכת  ְּבֶאְמָצעּות  ְלַהֲעִביר,  ֶׁשַּתְפִקידֹו 

ֶמׁש ֶׁשֵאיָנן ִנְבָלעֹות ְּבֹדֶפן ַהִּצּנֹור  ַהּנֹוָצר ִמְּבִליַעת ַקְרֵני ַהּׁשֶ

ַעְצמֹו.

ַהּקֹוֵלט ֻמְתָקן ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ַעל ַּגג ַהַּבִית אֹו ְּבָמקֹום ַאֵחר 
ֶמׁש, ּוֻמְתָקן ְּבִׁשּפּוַע, ְּכֶׁשהּוא ּפֹוֶנה ְלַצד ָּדרֹום,  ֶהָחׂשּוף ַלּׁשֶ

ֶׁשֲהֵרי  ֶמׁש,  ַהּׁשֶ ְלַקְרֵני  ְמַרִּבית  ֲחִׂשיָפה  יג  ְלַהּׂשִ ְמַנת  ַעל 

ֶמׁש ָנָעה ְּבֹרב ְׁשעֹות ַהּיֹום ַעל ַצד ָּדרֹום. ַהּׁשֶ

ַהִּצּנֹור ֶׁשְּבתֹוְך ַהּקֹוֵלט ְמֻחָּבר ַּבָּקֶצה ָהֶאָחד ֶׁשּלֹו ְלִצּנֹור 
ַהִּצּנֹור  ֶזהּו  ַׁשָּיְך,  הּוא  ֶׁשֵאָליו  ֶׁשַּבַּבִית  ַהַּמִים  ִמַּתְׁשִּתית 

ּוְבָקֵצהּו  ַהַּבִית.  ְלָכל  ַחִּמים  ַמִים  ְמַקְּבִלים  ָאנּו  ֶׁשִמֶּּמּנּו 

ִני הּוא ְמֻחָּבר ְלִצּנֹור נֹוָסף ֶׁשַּמִּגיַע ֶאל ַהְּמָכל ֶׁשל ּדּוד  ַהּׁשֵ

ֶמׁש. ַהּׁשֶ

ֶמׁש ּפֹוְגעֹות ַּבּקֹוֵלט, ּוְבֶׁשל ַהֶּצַבע ַהֵּכֶהה ֶׁשל  ַקְרֵני ַהּׁשֶ
ַהִּנְׁשֶאֶרת  ֹחם,  ְלֶאֶנְרִּגַּית  ֶמׁש  ַהּׁשֶ ְקִריַנת  הֹוֶפֶכת  ַהּקֹוֵלט 

ִמְתַחְּמִמים  ֶׁשַּבִּצּנֹור  ַהַּמִים  ַהּקֹוֵלט.  ְּבתֹוְך  ְּכלּוָאה  ְּבֻרָּבּה 

ֶּפַתח  ֵיׁש  ַלְּמָכל  אֹוָתם.  ֶׁשַּמִּקיף  ַהִּצּנֹור  ֶׁשל  ֵמַהַּמֶּתֶכת 

נֹוָסף ְּבִצּדֹו ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהּדּוד, ַּדְרּכֹו יֹוְצִאים ַהַּמִים ְלַתְׁשִּתית 

ָאנּו  ְו...  ֶׁשַּבַּבִית,  ַהְּבָרִזים  ְלָכל  ַהֵּביִתית,  ַהַחִּמים  ַהַּמִים 

ֶנֱהִנים ֵמַאְמַּבְטיֹות ַחּמֹות ְוֶחְסכֹוִנּיֹות. ַּתֲענּוג, ָאה?
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יֹוַהן ּגֹוֶטְנֶּבְרג

1397-1468

ְּדפּוס  
ֶׁשַאֶּתם  ֶׁשַהֵּסֶפר  ְלַעְצְמֶכם,  ָּתֲארּו 
ִלְפֵני  ָלאֹור  יֹוֵצא  ָהָיה  ַּבָּיד  ָּכֵעת  ַמֲחִזיִקים 
ַעד  ֲאחֹוָרה  ַנֲחֹזר  ֹלא  ַהְּדפּוס.  ַהְמָצַאת 
ְוֶהְעִּתיקּו  ָיְׁשבּו  ָּפׁשּוט  ֶׁשָּבֶהן  ַלְּתקּופֹות 
ְנָמִלים.  ַּבֲעבֹוַדת  אֹות  ַאַחר  אֹות  ְיָדִנית 
ַּבְּתקּופֹות ָהֵהן ָהָיה ִמְסַּפר ָהֳעָתִקים ֻמְגָּבל 
ְמֹאד ַּכּמּוָבן, ִּכי ַּכָּמה ְּכָבר ֶאְפָׁשר ְלַהְעִּתיק 

ָּכְך...

ֲאָבל ּבֹואּו ַנֲחֹזר ֵׁשׁש ֵמאֹות ָׁשָנה ֲאחֹוָרה. 
ַהְדָּפָסה  לּוחֹות  ֶׁשל  ָהַרְעיֹון  ָהָיה  ְּכָבר  ָאז 
ַהְדָּפָסה?  לּוַח  ַמהּו  ׁשֹוֲאִלים  ַאֶּתם  ֻמָּכר. 
ּוְבֵכן, לּוַח ַהְדָּפָסה הּוא לּוַח ֶׁשָעָליו ְיצּוקֹות 
ֵמֵחָמר.  אֹו  ֵמֶאֶבן  ֵמֵעץ,  ּבֹוְלטֹות  אֹוִתּיֹות 
ַעל ָהאֹוִתּיֹות ָהיּו מֹוְרִחים ֶצַבע, ְוַכֲאֶׁשר ָהיּו 
ָהאֹוִתּיֹות    – ַהַּדף  ֶאל  ַהּלּוַח  ֶאת  לֹוֲחִצים 

ָּפׁשּוט ָהיּו ָמֳעָתקֹות ֵאָליו. 

ָנכֹון?  ַהְּפׁשּוָטה,  ַהחֹוֶתֶמת  ֶאת  ַמְזִּכיר 
ָנכֹון ְמֹאד, ֵאּלּו ָהיּו חֹוָתמֹות ְּגדֹולֹות, ֶׁשָּיְצרּו 

ַיַחד ְסָפִרים ְׁשֵלִמים.

ֶאְזָרח  ּגֹוֶטְנֶּבְרג,  יֹוַהן  ֶׁשל  ְלָיָמיו  ַעד  ּוְבֵכן, 
ַהְדָּפָסה  לּוַח  ֵהִכינּו  ְוָחרּוץ,  ֻמְכָׁשר  ֶּגְרָמִני 
ָהיּו  ָהאֹוִתּיֹות  ְוַעּמּוד.  ַעּמּוד  ְלָכל  ְמֻיָחד 
ְלַמֲעֶׂשה,  ַאַחת.  ֲחִתיָכה  ַאַחת,  ְיִציָקה  ֻּכָּלן 
ַעּמּוד  ָּכל  ֶׁשל  ַהֹּתֶכן  ֶאת  ִלְכֹּתב  ֹצֶרְך  ָהָיה 
ֳעָתִקים  ִלֹּצר  ּוִמֶּמּנּו  ַהַהְדָּפָסה,  ְּבלּוַח  ַּגם 
ַרִּבים. ָּכל לּוַח ָהָיה ַחד ַּפֲעִמי, ְלַעּמּוד ְמֻסָּים 

ִּבְלַבד.

ְּבצּוָרה ָּכזֹו ָהְיָתה ָהֲעבֹוָדה ְמַיַּגַעת, ְיָקָרה 
ֶכת ְמֹאד. ַעד שָּבא ּגֹוֶטְנֶּבְרג, ְוִהְמִציא  ּוְמֻמּׁשֶ
ֹּכה  ְּכֶׁשָאנּו  ַהּיֹום,  ֶׁשאּוַלי  ְּגאֹוִנית,  ַהְמָצָאה 
ְרִגיִלים ֵאֶליָה, ִהיא ִנְׁשַמַעת ְּפׁשּוָטה, ַאְך ַעד 

ְלגֹוֶטְנֶּבְרג ֹלא ָחַׁשב ָעֶליָה ַאף ֶאָחד. 
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מכונת הדפוס 
הראשונה, שעשויה 
כולה ממתכת 
משנת 1800

איור של מכונת 
דפוס גלילית 
מהדור הקודם 

מכונת סידור 
אותיות ליציקת 
שורות מעופרת, 
שהיתה בשימוש 
רחב עד שנות 
ה-80 

ארבעת צבעי 
היסוד של כל 
הצבעים בעולם 
מונחים בתוך 
בריכות הצבע 
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מודרנית
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ממחושבת
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ָהָיה,  ּגֹוֶטְנֶּבְרג  ֶׁשל  ַהָּגדֹול  ַהִחּדּוׁש 
ְלַהְפִריד ָּכל אֹות ְלגּוף ּבֹוֵדד. ְּכלֹוַמר, ִּבְמקֹום 
ְלַיֵּצר אֹוִתּיֹות ֲחָדׁשֹות ְלָכל ַעּמּוד, הּוא ִהִּציַע 
ְלַיֵּצר אֹוִתּיֹות ּבֹוְדדֹות, ּוְלַסֵּדר אֹוָתן ְּבׁשּורֹות 
ָהְפכּו  ָּכְך  ֵמָחָדׁש.  ַּפַעם  ְּבָכל  ָהָרצּוי  ַּבֵּסֶדר 
אֹוִתּיֹות  ְּכלֹוַמר,  ַּפֲעִמּיֹות,  ְלַרב  ָהאֹוִתּיֹות 
ֶׁשִּנָּתן ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהן ַּפַעם ַאַחר ַּפַעם, ְּבָכל 
ְלַבְזֵּבז  ֹצֶרְך  ָהָיה  ֹלא  ּוְכָבר  ֵמָחָדׁש,  ַעּמּוד 
ּכֹוחֹות, ֶּכֶסף ּוְזַמן ַרב ַעל ָּכל ַהְדָּפָסה. ִאם 
ֶׁשִּנָּתן  ַהָּללּו,  ַהחֹוָתמֹות  ֶאת  ַמִּכיִרים  ַאֶּתם 
ַאֶּתם  ֶׁשרֹוִצים,  ָמַתי  אֹוִתּיֹות  ָּבֶהן  ְלַהְחִליף 

ְמִביִנים ְּבִדּיּוק ְלָמה ַהַּכָּוָנה.

ָהָיה  ֶׁשָּכֶזה  ּוְבתֹור  ָהָיה צֹוֵרף,  ּגֹוֶטְנֶּבְרג 
ַמָּתכֹות.  ֶׁשל  ּוְבַהְטָּבָעה  ִּביִציָקה  ֶיַדע  לֹו 
)ַּתֲעֹרֶבת(  ֶמֶסג  ֶאת  ָמָצא  ְוַגם  ִחֵּפׂש  הּוא 
ַהַּמָּתכֹות ַהַּמְתִאים ְּביֹוֵתר ִליִציַרת ָהאֹוִתּיֹות 

ֲעבּור לּוחֹות ַהַהְדָּפָסה.

ֵאיכּות  ָעְלָתה  ַהּזֹו  ַהַּתֲעֹרֶבת  ִּבְזכּות 
ְוַגם  ָערֹוְך,  ְלֵאין  ְוִהְׁשַּתְּפָרה  ַהַהְדָּפָסה 
ָהאֹוִתּיֹות ָהיּו ֲעִמידֹות ִּפי ַּכָּמה. ַאְך ֹלא ַרק 
ְוִׁשְכֵלל ּגֹוֶטְנֶּבְרג, ֶאָּלא  ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ִׁשֵּפר 
ֶאת  ִהְמִציא  הּוא  ַהַהְדָּפָסה.  ִצְבֵעי  ֶאת  ַּגם 

ֶמן ֶׁשּבֹו ֻיְדְּפסּו ַהְּסָפִרים. ֶצַבע ַהּׁשֶ

ֶׁשְּמֻבָּסִסים  ִּבְצָבִעים  ִהְׁשַּתְּמׁשּו  ָאז  ַעד 
ַעל ַמִים, ְוֵהם ָהיּו ּדֹוִהים ִּבְמִהירּות ְוִנְמָחִקים 
ָלעֹוָלם  ּגֹוֶטְנֶּבְרג  ֵהִביא  ִמּׁשֶ אּוָלם  ְּבַקּלּות. 
ֶמן, הּוא ָּכַבׁש ַמֵהר ְמֹאד ֶאת  ֶאת ֶצַבע ַהּׁשֶ
ָעִמיד  הּוא  ִּכי  ַהַּמִים,  ִצְבֵעי  ֶׁשל  ְמקֹוָמם 

ְוֵאיכּוִתי ַהְרֵּבה יֹוֵתר.

יֹוְדִעים ַאֶּתם ֵאיֶזה ֵסֶפר ִהְדִּפיס ּגֹוֶטְנֶּבְרג 
ִראׁשֹון? ֶאת ֵסֶפר ַהָּתָנ"ְך! 

ַהְׁשָּפָעה  ָהְיָתה  ַהְּדפּוס  ְלַהְמָצַאת 
ֲעצּוָמה ַעל ָהעֹוָלם. ְּבִעְקבֹות ְמכֹוַנת ַהְּדפּוס 
ְוָכְך ִהְתַאְפְׁשָרה ַהְדָּפַסת  ַהְּנָיר,  ֻהְמָצא ַּגם 

ְוֻכָּלם  ּוְבזֹול,  ְּבַכֻּמּיֹות  ֹחֶמר 
ְסָפִרים,  ִלְקנֹות  ִּפְתאֹום  ָיְכלּו 
ְּבִעְקבֹות  ְוִלְלֹמד.  ִלְקֹרא 
ַהְמָצַאת ַהְּדפּוס ְוַהְּנָיר ָיְכלּו ַּגם 
ַהֲהמֹוִנים ִלְקֹרא ּוְלַהֲעִׁשיר ֶאת 
ַהֶּיַדע ֶׁשָּלֶהם, ְוָרַמת ַהַהְׂשָּכָלה 

ַהְּכָלִלית ָעְלָתה.

ָּתְרָמה  ַהְּיהּוִדי  ָהָעם  ְּבֵני  ָלנּו, 
ְּתרּוָמה  ַהְּדפּוס  ַהְמָצַאת 
ְלָהִפיץ  ְּכֶׁשִאְפְׁשָרה  ַאִּדיָרה, 
ְוִחּדּוֵׁשי  ַהֹּקֶדׁש  ִּכְתֵבי  ֶאת 
ּתֹוָרה, ִסּדּוִרים, ֻחָּמִׁשים ְוִסְפֵרי 
ְלַהְגִּדיל  ְוָכְך  ַוֲהָלָכה,  ְּגָמָרא 

ּתֹוָרה ּוְלַהְאִּדיָרּה.
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ַאֶלְּכֵסי ָלאֹוִנידֹוִביץ' ְפִז'יְטנֹוב  

1956

ֶטְטִריס
ּוְלַתְקֵּתק  ָׁשעֹות  ָלֶׁשֶבת  ְמֻסָּגִלים  ְיָלִדים 
ְועֹוד  עֹוד  ִלְצֹּבר  ְּבִנָּסיֹון  ַהְּקַטִּנים,  ַּבַּכְפּתֹוִרים 
 – ָּכְך  ָּכל  ְלָנפֹוץ  ֶׁשָהַפְך  ַּבִּמְׂשָחק  ְנֻקּדֹות 

ַהֶּטְטִריס. 

ְוֵכיַצד הּוא הֹוִפיַע  ִמי ִהְמִציא ֶאת ַהֶּטְטִריס 
ֶאת  ֶׁשִּפֵּתַח  הּוא  ֻמְכָׁשר  ֶיֶלד  ַהִאם  ְּבַחֵּיינּו? 

ַהִּמְׂשָחק ַהְּמַמֵּכר ַהֶּזה?

ִהְמִציא  ַהֶּטְטִריס  ִמְׂשַחק  ֶאת  ֹלא.  וַָ ֹלא 
ַאֶלְּכֵסי  ְּבֵׁשם  רּוִסי  ַמְחְׁשִבים  ְמַהְנֵּדס 

ָלאֹוִנידֹוִביץ' ְפִז'יְטנֹוב. 

ַמְחְׁשִבים  ִּכְמַהְנֵּדס  ָעַבד  ְפִז'יְטנֹוב 
ְּבֶמְרַּכז ַהַּמְחְׁשִבים ֶׁשל ָהָאָקֶדְמָיה ַהּסֹוְבֵיִטית 
ִּפֵּתַח  ֲעבֹוָדתֹו,  ְּבַמֲהַלְך  ְוָׁשם,  ְלַמָּדִעים, 
ְּדִמיְטִרי  ֲעִמיָתיו  ֶׁשל  ְּבֶעְזָרָתם   ,1984 ִּבְׁשַנת 
ַפאְּבלֹוְבְסִקי ּוַואִדים ְּגָראִסימֹוּב, ֶאת ִמְׂשַחק 

ַהֶּטְטִריס.

הּוא ִּפֵּתַח ַּגם ִּגְרָסה נֹוֶסֶפת, ָּפחֹות ְידּוָעה, 
ַלִּמְׂשָחק, ַהִּגְרָסה ַהְּתַלת-ְמַמִּדית "וֹוְלְטִריס". 

ַמִּכיִרים? 

ֵמרּוְסָיה  ְפִז'יְטנֹוב  ִהֵּגר   1991 ִּבְׁשַנת 
ְלַאְרצֹות ַהְּבִרית, ָׁשם ִיֵּסד ֶאת "ֶחְבַרת ֶטְטִריס" 
ְּבֻׁשָּתפּות ִעם ֶהְנק רֹוֶג'ְרס, ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָרַכׁש 

ֶאת ַהְּזֻכּיֹות ַעל ַהִּמְׂשָחק ִמֶּמְמֶׁשֶלת רּוְסָיה.

ַּגם  יֹוֵדַע  ַהֻּמְכָׁשר  ַהַּמְמִציא  ִאם  ְמַעְנֵין 
ֶׁשָּבּה  ֻמְמִחּיּות  ְּבאֹוָתּה  ַּבֶּטְטִריס  ְלַׂשֵחק 

ִהְמִציא אֹותֹו...
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ַהאְנס ִליְפְרֵסהי  

1570-1619 )בערך(  

הטלסקופ של 
גליליאו גלילי

מד מעלות 
טלסקופי עתיק

טלסקופ מוצב 
בראש מגדל אייפל 
בפריז לצפיה על 
העיר 

משקפת עתיקה 
על מפה

טלסקופ החלל 
המפורסם "האבל"

טלסקופ 40 הרגל 
במצפה הכוכבים 
של סר ויליאם 
הרשל )1738-
)1822

איור של 
האסטרונום ינטאג' 
עם הטלסקופ

חיישן הטלסקופ 
המודרני שבחללית 
קפלר

ֵטֶלְסקֹוּפ     
ַמִים,  ֵאיְך ֶאְפָׁשר ַלֲחֹקר ֶאת ְצָבא ַהּׁשָ
ַהֻּמְפָלִאים?  ַהּכֹוָכבים  ִמיְלַיאְרֵדּי  ַעל 
ר ַעל ַהֶּמְרָחק ֶהָעצּום  ֵאיְך ֶאְפָׁשר ְלַגּׁשֵ
ֵּבין ֶאֶרץ ְלָׁשַמִים, ּוְלָהִציץ ֶאל ַהִּמְתַרֵחׁש 

ַּבְּמרֹוִמים?

הּוא  ֶטֶלְסקֹוּפ  ַהֶּטֶלְסקֹוּפ.  ְּבֶעְזַרת 
ְרִאָּיה(,  ֶׁשל  )ַמְכִׁשיר  אֹוְּפִטי  ַמְכִׁשיר 
ּגּוִפים,  ְּכלֹוַמר  ֲעָצִמים,  ִנְרִאים  ֶׁשַּבֲעדֹו 

ְרחֹוִקים – ְקרֹוִבים ּוְגדֹוִלים יֹוֵתר.

הּוא  ְּביֹוֵתר  ַהָּפׁשּוט  ַהֶּטֶלְסקֹוּפ 
ֲעָדָׁשה  ִמְּקצֹוָתיו  ֶאָחד  ֶׁשְּבָכל  ִצּנֹור, 
ִנים ִהְׁשַּתְכֵלל  ְמַרֶּכֶזת, אּוָלם ְּבֶמֶׁשְך ַהּׁשָ
ַהַּמְכִׁשיר  ְוהּוא  ְמֹאד,  ַעד  ַהֶּטֶלְסקֹוּפ 
ִמְׁשַּתְּמִׁשים  ֶׁשּבֹו  ְּביֹוֵתר  ֶהָחׁשּוב 
ְלִצּלּום  ְלַתְצִּפית,  ָהַאְסְטרֹונֹוִמים 

ְוִלְמִדידֹות ׁשֹונֹות. 

ַהֶּטֶלְסקֹוּפ ָהָיה ְּבִׁשּמּוׁש ִלְפֵני ָׁשִנים 
ְוָרַׁשם  אֹותֹו  ְכֵלל  ֶׁשּׁשִ ִמי  אּוָלם  ַרּבֹות, 
ִליְפְרֵסהי,  ַהאְנס  ָהָיה  ְּכָפֶטְנט,  אֹותֹו 
ְּבָוֶזל  ֶׁשּנֹוַלד  הֹוַלְנִּדי,  ֲעָדׁשֹות  ְמַלֵּטׁש 
ֶׁשְּבֶגְרַמְנָיה ְוָעַבר ְלִמיְדְלּבּוְרג ֶׁשְּבהֹוַלְנד. 
ַהֹּכל ִהְתִחיל ִמָּכְך ֶׁשְיָּלָדיו ֶׁשל ִליְפְרֵסהי 
ֲעָדׁשֹות  ְּבַכָּמה  ַלֲהָנָאָתם  ִׂשֲחקּו 
ְּפגּומֹות ַּבַּסְדָנה ֶׁשל ֲאִביֶהם, ְוֵהם, ְּכמֹו 
ִמְׂשָחק  ְּכֵדי  ּתֹוְך  ִּגּלּו  ְמַסְּפִרים,  ֶׁשֵּיׁש 
ֶאת ַהְּיֹכֶלת ִלְצּפֹות ְלֵמָרחֹוק ַּבֲעָדׁשֹות 

ְמַרְּכזֹות. 

ִהִּגיַע  ִליְפְרֵסהי  ֶׁשל  ַהְמָצָאתֹו  ֵּתאּור 
ָּגִליֵלי,  ָּגִליֵלאֹו  ֶׁשל  ְלָאְזָניו  ִּבְמִהירּות 
ְּבאֹוָתּה  ַהֲחׁשּוִבים  ַהַּמְּדָעִנים  ַאַחד 
ְּתקּוָפה, ְוַגם הּוא ִמֵהר ִלְבנֹות ֶטֶלְסקֹוּפ. 
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ֲאָבל ַהֶּטֶלְסקֹוּפ ָהִראׁשֹון ֹלא ִהִּניַח ֶאת 
ֵהִבין ֶׁשִאם ַהַּמְכִׁשיר  ֵּכיָון ֶׁשהּוא  ַּדְעּתֹו, 
ֹלא ָיִציג ְּתמּוָנה ְּבִהיָרה ְוַחָּדה, הּוא ִיְהֶיה 

ֲחַסר ֵעֶרְך.

הּוא  ֶׁשַהֶּטֶלְסקֹוּפ  ָקַלט  ָּגִליֵלאֹו 
ִלְהיֹות  ֶׁשֲעׂשּוָיה  ִנְפָלָאה  ַהְמָצָאה 
ֻּכּלֹו  ִהְתַמֵּסר  ְוָלֵכן  ִּבְמֻיָחד,  ִׁשּמּוִׁשית 
ִמְׁשַּתֵּמׁש  ְּכֶׁשהּוא  ֶטֶלְסקֹוִּפים,  ִלְבִנַּית 
ֶאת  ְּבַעְצמֹו  ּוְמַעֵּבד  ּלֹו  ִמּׁשֶ ִּבְזכּוִכית 
ֶׁשל  ַּבֲעָדׁשֹות  ְלֵהָעֵזר  ְּבִלי  ָהֲעָדׁשֹות, 
ִהְׁשִקיַע  הּוא  ֻמְמִחים.  ִמְׁשָקַפִים  ַיְצָרֵני 
ַּכְסּפֹו,  ֵמיַטב  ְוֶאת  ְזַמּנֹו  ָּכל  ֶאת  ְּבָכְך 
ָּגִליֵלי  ִהִּגיַע  ְמֻאֶּמֶצת  ֲעבֹוָדה  ּוְלַאַחר 

ְלתֹוָצָאה ַמְׂשִּביַעת ָרצֹון.

ַהַּתְגִלית  ָהְיָתה  ָמה  ַאֶּתם  יֹוְדִעים 
ְּבֶעְזַרת  ָחַׂשף  ֶׁשָּגִליֵלי  ָהִראׁשֹוָנה 
ַהְּבׂשֹוָרה  זֹו   ָהְיָתה  ּוְבֵכן,  ַהֶּטֶלְסקֹוּפ? 
ַהַּמְפִּתיָעה, ִּכי ְּפֵני ַהָּיֵרַח ֵאיָנם ֻמְׁשָלִמים 
ַוֲחָלִקים, ְּכִפי ֶׁשָחְׁשבּו ַעד ָאז ַהַּמְּדָעִנים, 
ּוַבֲעָמִקים,  ְּבָהִרים  ְמֹחָרִצים  ֶאָּלא 

ְּבדֹוֶמה ְלַכּדּור ָהָאֶרץ.
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יֹוַהן ִפיִליּפ ַרייס 

1834-1874

ֶטֶלפֹון
ִמיֶׁשהּו זֹוֵכר ַהּיֹום ֵאיְך ּכֹוְתִבים ִמְכַּתב-ְיִדידּות ָחִביב? 

ֵחֶלק ִמֶּכם ְמִריִמים ַּגּבֹות, ִמן ַהְּסָתם; ַמהּו ִּבְכָלל ִמְכַּתב-
ְלׂשֹוֵחַח?  רֹוִצים  ֶטֶלפֹון-ְיִדידּות!  ַמִּכיִרים  ֲאַנְחנּו  ְיִדידּות?! 
ְלַמְעָלה,  ֵמַהּקֹוָמה  ַההּוא  ְוִהֵּנה  ְסָפרֹות,  ַּכָּמה  ַמְקִליִדים 
ִאָּתנּו.   – ָלאֹוְקָינֹוס  ֵמֵעֶבר  ָׁשם  ֵמֵאי  אֹו  ַהְּסמּוָכה  ֵמָהִעיר 
ְּבֶהְחֵלט  ִנָּתן  ֶׁשָּלּה  ַּבְּמִחיר  ְוַגם  ּוְברּוָרה,  קֹוַלַחת  יָחה  ַהּׂשִ

ַלֲעֹמד. 

ְמֻדָּבר  ַּכֲאֶׁשר  ִּבְמֻיָחד  ָיָקר,  ְזַמן  ָלנּו  חֹוֵסְך  ַהֶּטֶלפֹון 
ַהּיֹום-יֹום.  ְּבַחֵּיי  ַּגם  ַחִּיים, ַאְך  ַהָּצַלת  ְלַמַען  ֶעְזָרה  ְּבַהְזָעַקת 
ְלַסֵּדר  ַהְזָמנֹות,  ְלַהְזִמין  ֵּברּוִרים,  ְלָבֵרר  ֶאְפָׁשר  ְּבֶעְזָרתֹו 
ְלִהְתרֹוֵצץ.  ּוְבִלי  ַהַּבִית  ִמֶּפַתח  ָלֵצאת  ְּבִלי  ְוַהֹּכל   – ִעְנָיִנים 

ָּפׁשּוט ָלֵתת ָלֶאְצָּבעֹות ָלֶלֶכת ִּבְמקֹוֵמנּו.

ּמּוִׁשי ָּכל ָּכְך  אך ִמי ָּדַאג ְלַפֵּתַח ֲעבּוֵרנּו ֶאת ַהַּמְכִׁשיר ַהּׁשִ
– ֶאת ַהֶּטֶלפֹון? ֲהֹלא הּוא ֹלא ִהִּגיַע ְסָתם ָּכְך, ֵמֵאָליו! ִמיֶׁשהּו 

ִהְמִציא אֹותֹו!

ַמְּדָען  ַרְיס,  ִפיִליּפ  יֹוַהן  הּוא  ַהֶּטֶלפֹון  ֶׁשל  ַמְמִציאֹו  ּוְבֵכן, 
ּוְבכֹוחֹות  ִלְלֹמד,  ְמֹאד  ָאַהב  ַהַּנַער  ֶּגְרָמִני.  ְיהּוִדי  ּוַמְמִציא 
ִּבְמֻיָחד  ִמְתַעְנֵין  הּוא  ַּכֲאֶׁשר  ְּבִלּמּוָדיו,  ִהְתַקֵּדם  ַעְצמֹו 
ְּכמֹוֶרה  ַלֲעֹבד  ַרְיס  ֵהֵחל  ִנּׂשּוָאיו  ְלַאַחר  ְמֻדָּיִקים.  ְּבַמָּדִעים 

ָּבִעיר ְפִריְדִריְכְסדֹוְרף.

ְלִהְתַקֵּדם  ַרְיס  ְלַמר  ִהְפִריָעה  ַההֹוָרָאה ֹלא  ֲעבֹוַדת  ֲאָבל 
ַאב-ִטיּפּוס  ִלְבנֹות  ַרְיס  ִסֵּים  ָׁשָנה  ְּבאֹוָתּה  ְּבָתְכִנּיֹוָתיו. 
ְלַמְכִׁשיר ֶׁשַּמֲעִביר קֹולֹות ְּבֶאְמָצעּות חּוֵטי ַחְׁשַמל ְלֶמְרָחק 
 1862 ּוִבְׁשַנת  "ֶטֶלפֹון",  ָקָרא  הּוא  ַלַּמְכִׁשיר  ֶמֶטר.   100 ֶׁשל 

ִּבֵּצַע ַהְדָּגָמה ֶׁשל ַהַּמְכִׁשיר.

ַמע ּבֹו ֹלא ָהְיָתה טֹוָבה.  ם, ְוֵאיכּות ַהּׁשֶ ַהֶּטֶלפֹון ָהָיה ְמֻגּׁשָ
ֹצֶרְך  ְוָהָיה  ִניצֹוצֹות,  מֹוִציא  ָהָיה  ַהַּמְכִׁשיר  ֶׁשל  ַהִּמיְקרֹופֹון 
ְלַכְוֵנן אֹותֹו ִמֵּדי ַּפַעם, ֲאָבל ֶזה ָהָיה ְלַמֲעֶׂשה ַמְכִׁשיר ַהֶּטֶלפֹון 
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Michael Lucan

ָהִראׁשֹון. ָהֲאַפְרֶּכֶסת אֹו ָהָאְזִנָּיה ֶׁשַרְיס ִּפֵּתַח ָהְיָתה ָּכל ָּכְך 
ֻמְצַלַחת, ַעד ִּכי ַעד ַהּיֹום ֹלא ָהָיה ֹצֶרְך ְלַבֵּצַע ָּבּה ׁשּום ִׁשּנּוי 

ּנּוי ְּבָגְדָלּה, ְוִהיא ַּגם ַהָּבִסיס ָלַרְמקֹול ַהּמֹוֶדְרִני.  ִמְּלַבד ַהּׁשִ

ַהַּפַעם  ַּגם  ֲאָבל  ֶׁשּלֹו,  ַהֶּטֶלפֹון  ֶאת  ְלַפְרֵסם  ִנָּסה  ַרְיס 
ַהַהְצָלָחה ֹלא ֵהִאיָרה לֹו ָּפִנים. ֲאָנִׁשים ֹלא ִנְמְׁשכּו ַלַּמְכִׁשיר 

ַהַחְדָׁשִני ְוַהְּמֻסְרָּבל.

ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ֹלא ָהְיָתה ְלַמר ַרְיס ְּבֵרָרה. ַהּמֹוֶרה ַהָּצנּוַע 
ָחַזר ַלֲעֹסק ְּבהֹוָרָאה, ְּבִלי ִלְרֹׁשם ָּפֶטְנט ַעל ַהְמָצָאתֹו.

ַהַּמְכִׁשיר  ַעל  מּוָעה  ַהּׁשְ ִהִּגיָעה  ָׁשִנים  ֶעֶׂשר  ַּכֲעבֹור  ַאְך 
ְלָאְזֵניֶהם ֶׁשל ָאֶלְּכַסְנֶדר ְּגַרהם ֵּבל ֶוֱאִליָׁשע ְּגֵריי ָהָאֶמִריָקִאים. 
ְׁשֵניֶהם ִזהּו ֶאת ַהִחָּסרֹון ֶׁשל ַהֶּטֶלפֹון ֶׁשל ַרְיס – ַהִּמיְקרֹופֹון, 
ִמיְקרֹופֹון  ִלְבנֹות  ְּבִנְפָרד  ֶאָחד  ָּכל  ִהְצִליַח   1875 ּוִבְׁשַנת 
ֻמְצָלח יֹוֵתר, ֲאָבל ְּבִנּגּוד ְלַרְיס, ְׁשֵניֶהם ָּדֲאגּו ִלְרֹׁשם ָּפֶטְנט 
ֶׁשִהְמִציאּו  ְּכִמי  ָּבעֹוָלם  ִהְתַּפְרְסמּו  ֵהם  ְוָכְך  ַהְמָצָאָתם,  ַעל 

ֶאת ַהֶּטֶלפֹון.

ַרְיס הּוא ַהַּמְמִציא ֶׁשל  ַהֶּגְרָמִנים  ְּבֵעיֵני  ַאְך ִעם ָּכל ֹזאת, 
ּבּוִלים  ְוהּוְפצּו  ְסָפִרים,  ָעָליו  ִנְכְּתבּו  ּוְבֶגְרַמְנָיה  ַהֶּטֶלפֹון, 

ַהּנֹוְׂשִאים ֶאת ְּדיֹוָקנֹו.

ַמִּגיַע לֹו, ֹלא?
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ַמְרִטין קּוֶּפר  

1928

ַהֶּטֶלפֹון 
ַהֵּסלּוָלִרי

ְמַטֵּיל  ְקַטְנַטן,  ַמְכִׁשיר  ְּבָיְדָך  ַמֲחִזיק  ַאָּתה 
ֲאֶׁשר  ֲחֵבֶריָך  ִעם  ּוְמׂשֹוֵחַח  ָהעֹוָלם,  ְּבַרֲחֵבי  ִאּתֹו 

ִנְמָצִאים ְּבֶמְרָחק ָעצּום ִמְּמָך. ֶּפֶלא! ֶּפֶלאפֹון!

ֶרַגע, ֵאיְך ֶזה ִיָּתֵכן ֶׁשּׁשּום חּוט ֵאינֹו ִמְסַּתְלֵסל 
ֶאל  ָּכבּול  ֵאיְנָך  ְוַאָּתה  ַהְּמֻׁשְכָלל,  ֵמַהַּמְכִׁשיר 
יָחה ִמְתַנֶהֶלת, ְּכֶׁשּׁשּום  ַקע ַהָּקרֹוב? ֵאיְך ַהּׂשִ ַהּׁשֶ

ָּדָבר ֹלא ְמֻחָּבר ַלֶּטֶלפֹון?

ּוְבֵכן, ַהֶּטֶלפֹון ַהַּנָּיד-ַהֶּסלֹוָלִרי ָאְמָנם ֵאינֹו ְמֻחָּבר 
ִנְקָלִטים  ַהּקֹולֹות  ַאְך  חּוִטים,  ֶׁשל  ַקִּוית  ְלֶרֶׁשת 
ֵאיֶנּנּו  ַהַּגִּלים  ֶאת  ָּבֲאִויר.  ָהעֹוְבִרים  ַּגִּלים  ֶּדֶרְך  ּבֹו 
ּוְמֻׁשָּדִרים  ָּבֲאִויר,  ָׁשם,  ִנְמָצִאים  ֵהם  ַאְך  רֹוִאים, 
ֵמַאְנֶטנֹות ְּגבֹוהֹות, ֶׁשֻּמָּצבֹות ְּבָכל ִמיֵני ְמקֹומֹות.

ַהַּמְכִׁשיר ַהִּפְלִאי, ֶׁשִּנְמָצא ַהּיֹום ִּכְמַעט ְּבָכל 
קּוֶּפר.  ַמְרִטין  ֶׁשל  ִמּתֹוַצְרּתֹו  ָּפֶטְנט  הּוא  ִּכיס, 
ָעַבד  ַהְּבִרית,  ֶׁשְּבַאְרצֹות  ְּבִׁשיָקגֹו  ָּגַדל  קּוֶּפר 
ֲחִטיַבת  ֶאת  ִנֵהל  ּוַבֶהְמֵׁשְך  ִּתְקֹׁשֶרת.  ְּבֶחְבַרת 
ַהֶּמְחָקר ְוַהִּפּתּוַח ֶׁשל ֶחְבַרת מֹוטֹורֹוָלה – ֶחְבַרת 
ִּתְקֹׁשֶרת ְידּוָעה, ְוָעַמד ְּבֹראׁש ַהֶּצֶות ֶׁשִּפֵּתַח ֶאת 

ַהֶּטֶלפֹון ַהַּנָּיד.

ְלִמְׂשַרד  ַהָּפֶטְנט  ֶאת  ִהִּגיׁש   1973 ִּבְׁשַנת 
ַהַּנָּיד  ַהֶּטֶלפֹון  ְלַמְמִציא  ֶנְחָׁשב  ּוֵמָאז  ַהָּפֶטְנִטים, 

ַהּמֹוֶדְרִני.

יָחה  ַהּׂשִ ֻּבְּצָעה  ֵמֵהיָכן  ִמְתַעְנְיִנים  ַאֶּתם  ִאם 
ִּכי  ָלֶכם  ְנַגֶּלה  ָּבעֹוָלם,  ָהִראׁשֹוָנה  ַהֶּסלֹוָלִרית 
ְּבֵלב  ית  ּׁשִ ַהּׁשִ ֵדָרה  ַּבּׂשְ ִּבֵּצַע אֹוָתּה  ַמְרִטין קּוֶּפר 
ָהעֹוְבִרים  ֶׁשל  ַהִּמְׁשָּתאֹות  ְלֵעיֵניֶהם  ַמְנֶהְטן, 
ֶאל ּתֹוְך  ְמׂשֹוֵחַח  ָאָדם  ִלְראֹות  ֶׁשִּנְדֲהמּו  ְוָׁשִבים, 

ַמְכִׁשיר ֶׁשֵאינֹו ְמֻחָּבר ְלׁשּום חּוט...

1 אנטנות לקליטת 
גלי קול.

משך השנים פיתחו 
חברות הסלולר את 
המכשירים הניידים 
והוסיפו להם 
פונקציות שונות.
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ַלְנֵסלֹוט ֶּדה מֹול 

1880-1950

ַטְנק 
ִאי  ַאְך  ֲעָנק,  הּוא  ָּכֵבד,  הּוא  זֹוֵחל,  הּוא 

ֶאְפָׁשר ְלַוֵּתר ָעָליו ִּבְׂשֵדה ַהְּקָרב: ַטְנק.

ַטְנק הּוא ֶרֶכב ְקָרִבי ְמֻׁשְרָין ֶׁשּנֹוֵסַע ִּבְזִחיָלה 
ַמֲעלֹות  ּבֹו  ְוֵיׁש  ִמְסּתֹוֵבב,  ִּבְצִריַח  ּוְמֻצָּיד 
ֶׁשִּנְפַּגע,  ַאף  ַעל  ִלְפֹעל  ְמֻסָּגל  הּוא  ִיחּוִדּיֹות. 
ֶׁשהּוא  ֵּכיָון  ֶׁשְּבתֹוכֹו,  ַהּלֹוֲחִמים  ַעל  ּוְלָהֵגן 
ְמֻׁשְרָין ֵהיֵטב. הּוא ְמֻסָּגל ָלנּוַע ִּבְתָנֵאי ֶׁשַטח 
ַלַּמָּטרֹות  ֶנֶזק  ִלְגֹרם  ְוַגם  ְזַמן,  ְלֹאֶרְך  ָקִׁשים 

ֶׁשֵאָליו הּוא יֹוֶרה ְּפָגִזים אֹו ִטיִלים ִמּתֹוָתחֹו.

ֶאָחד  ַטְנק  ֶׁשל  ְיִרי  ְיָלִדים?  ַאֶּתם,  יֹוְדִעים 
ַרְגִלים  ֵחיל  ַמְחֶלֶקת  ֶׁשל  ַהְּיִרי  ְלָעְצַמת  ָׁשֶוה 
ֶנֶׁשק  ְּכֵלי  ַהְּקָרב  ִלְׂשֵדה  ֵמִביא  הּוא  ְׁשֵלָמה. 
ּוְבכֹוַח  ַהִּמְסַּתֵער,  ָהַרְגִלים  ְלֵחיל  ֶׁשְּמַסְּיִעים 
ָהֵאׁש ֶׁשּלֹו הוא ְמַדֵּכא ֶאת ְמקֹורֹות ַהְּיִרי ֶׁשל 

ָהאֹוֵיב. 

 – אֹוְסְטָרִלי  ַמְמִציא  ִהִּציַע    1912 ִּבְׁשַנת 
ִלְׂשֵדה  זֹוֵחל  ֶרֶכב  ִלְבנֹות   – ַלְנֵסלֹוט ֶּדה מֹול 
ַהְּקָרב, ַאְך ַהָּתְכִנית ִנְגְנָזה, ְוַגם ַּכֲאֶׁשר ָעְלָתה 

ׁשּוב, ְמאּוָמה ֹלא ָיָצא ִמֶּמָּנה. 

ָאסּור  ֶׁשּבֹו  נֹוָסף  ִמְקֶרה  ָלֶכם  ִהֵּנה  אּוָלם 
ֹלא  ָהאֹוְסְטָרִלי  ַהַּמְמִציא  ְלִהְתָיֵאׁש,  ָהָיה 
ִאם  ַהַּטְנק,  ֻּפַּתח  ָּדָבר  ֶׁשל  ּוְבסֹופֹו  ִהְתָיֵאׁש, 
ִּכי ָאַרְך ְזַמן ַעד ֶׁשַהְּצָבאֹות ָיְדעּו ֵּכיַצד ְלַנֵּצל 
אֹותֹו ֵהיֵטב ְוִלְׁשֹלַח ַּכּמּות ְּגדֹוָלה ֶׁשל ַטְנִקים 
ַהְתָקָפה  ַלֲעֹרְך  ֶׁשַּיְצִליחּו  ְּכֵדי  ַאַחת,  ְּבַבת 

ְרִציִנית ּוַמְׁשָמעּוִתית.

ֶׁשָּבּה  ִנָּיה  ַהּׁשְ ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ַאֲחֵרי 
ָלְקחּו ַהַּטְנִקים ֵחֶלק ָּגדֹול ַּבְּקָרבֹות, ִהְצַטְּידּו 
ַטְנִקים  ַאְלֵפי  ְּבֶעְׂשרֹות  ַהּׁשֹונֹות  ַהְּמִדינֹות 
ֶׁשָּלֶהם  ְריֹון  ַהּׁשִ ְמֹאד;  ִהְתַּפְּתחּו  ֶׁשֵּביְנַתִים 
ַנֲעָׂשה ָעֶבה יֹוֵתר, ֵהם ֻצְּידּו ְּביֹוֵתר ֶנֶׁשק, ְוָהיּו 

ְמֻסָּגִלים ְלַדֵּיק יֹוֵתר ְּבִכּוּונֹו ַלַּמָּטָרה. 
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טנק יורה בשדה הקרב

טיל נגד טנקים מסוכן, 
חודר פלדה, מסוג 
קורנט m1339 נמצא 
בשימוש נרחב בידי 
החיזבאללה

מבנה הטנק

שרטוט טנק של 
לאונרדו דה וינצ'י

מודל של הטנק 
הראשון של דה מול

מקלע הטנק
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ּתֹוָבה,  ֲחָלִקים:  לֹוָׁשה  ִמּׁשְ ֻמְרָּכב  ַהַּטְנק 
ַמֲעֶרֶכת  ֻמְתֶקֶנת  ַּבּתֹוָבה  ְותֹוָתח.  ְצִריַח 
ַהָּמנֹוַע,  ִנְמָצִאים  ַהַּטְנק, ְּבתֹוָכּה  ַהֲהָנָעה ֶׁשל 

ַהֶּדֶלק ְוַהַּנָהג.

ַהַּטְנק:  ֶׁשל  ַהָּפִעיל  ַהֵחֶלק  הּוא  ַהְּצִריַח 
ִעַּקר  ִמְתַנֶהֶלת  ּובֹו  ִלְלִחיָמה  ְמַׁשֵּמׁש  הּוא 
ַהְּפִעילּות. ַּבְּצִריַח יֹוְׁשִבים ַהְּמַפֵּקד, ַהּתֹוְתָחן 
ַהָּקֶנה,  ְלתֹוְך  ַהְּפָגִזים  ֶאת  ֶׁשַּמְטִעין  ְוַהָּטָען, 
ּובֹו ִנְמָצאֹות ֹרב ַמַעְרכֹות ַהֶּנֶׁשק, ָהאֹוְּפִטיָקה 

ְוַהֶּקֶׁשר ֶׁשל ַהַּטְנק.

ַהּתֹוָתח ְמַׁשֵּמׁש ִליִרי ַהְּפָגִזים, ְוהּוא ְמֻסָּגל 
ִלירֹות ְּבָעְצָמה ְלֶמְרַחִּקים ְּגדֹוִלים.

ַהַּטְנק ֹלא ָנע ַעל ַּגְלַּגִּלים ְרִגיִלים ֶאָּלא ַעל 
ְזָחִלים. ַמהּו ַּזַחל? ַזַחל הּוא ַׁשְרֶׁשֶרת ְּפָלָדה 
ַלַּטְנק  ּוְמַסַּיַעת  ַהַּגְלַּגִּלים  ְסִביב  ֶׁשְּכרּוָכה 
ְלִהְתַקֵּדם ִּבְׁשָטִחים ֹלא ְיָׁשִרים. ְּבנֹוָסף, ִׁשְריֹון 
ָעָליו  ּוֵמֵגן  ַהַּטְנק  ֶאת  ְמַכֶּסה  ָעֶבה  ְּפָלָדה 

ִמְּכֵלי ֶנֶׁשק. 

ֵמֵגן  ַּגם  ָּכְך  ְּכֵדי  ְותֹוְך  ְּבֹעז,  ִנְלָחם  ַהַּטְנק 
ַעל ַהּלֹוֲחִמים ַהִּנְמָצִאים ְּבתֹוכֹו. ַהַּפַחד ַהָּגדֹול 
ּוְבָעְצָמתֹו,  ְּבָגְדלֹו  ָהאֹוֵיב,  ַעל  ַמְׁשֶרה  ֶׁשהּוא 
ָהאֹוֵיב  ֶאת  ּוֵמִניס  ַהְּמָלאָכה  ֶאת  ַמְׁשִלים 

ְּבֶבָהָלה...

ְמנּוָחה  ַלַּטְנִקים  ְמַאֲחִלים  ֻּכָּלנּו  ֲאָבל 
א ּגֹוי  ֻמְחֶלֶטת, ְמַצִּפים ְלָיִמים ֶׁשָּבֶהם "ֹלא ִיּׂשָ

ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְוֹלא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה".
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ִׂשְמָחה ְּבַלאס 

 ְיַׁשְעָיהּו ְּבַלאס  

1897-1982

ַטְפֶטֶפת ַהְׁשָקָיה
ַּכָּמה ַמְמֵטרֹות ַאֶּתם מֹוְצִאים ַהּיֹום ְּבִגּנֹות? ֹלא ַהְרֵּבה, ִאם ִּבְכָלל. 
ָקִריר  ַמִים  ְּבֶזֶרם  ְלִהְׁשַּתֲעֵׁשַע  ְיָלִדים  ָיְכלּו  ֶׁשָּבֶהם  ַהָּיִמים  ָעְברּו 

ֶׁשִּנְּדָבה ַהַּמְמֵטָרה ְּביֹום ָׁשָרב לֹוֵהט.

ֻמְׁשִקים  ְוֵכיַצד  ְוַהֶּדֶׁשא?  ַהְּפָרִחים  ְּבָיֵמינּו  ׁשֹוִתים  ֵאיְך  ָאז  ֶרַגע, 
ַהֵּפרֹות ְוַהְּיָרקֹות?  ְּבַטְפֶטֶפת.

ַמִהי ַטְפֶטֶפת? ּוְבֵכן, ְּבַוַּדאי ַאֶּתם ַמִּכיִרים ֶאת ַהִּצּנֹורֹות ָהֲאֻרִּכים 
ִתיִלים ַּבֲערּוגֹות ַהִּגָּנה. ֵאּלּו ֵהם ִצּנֹורֹות ַהַּטְפֶטֶפת. ַהְּמַלִּוים ֶאת ַהּׁשְ

ַטְפֶטֶפת ִהיא ִצּנֹור ַהְׁשָקָיה ְמחֹוָרר ַהֻּמָּנח ַּבִּגָּנה אֹו ַּבַּמָּטע, ּוַמִים 
ָאֹרְך  ְּבַמְסלּול  עֹוְבִרים  ַהַּמִים   ְקבּוִעים.  ִּבְזַמִּנים  ִמֶּמּנּו  ְמַטְפְטִפים 
ַּבַּטְפֶטֶפת, ְוָכְך נֹוָצר ַלַחץ ַמְתִאים ַהּגֹוֵרם ְלִׁשְחרּוָרם ַּבִּמּנּון ַהְּמֻדָּיק 

ַהִּנְדָרׁש ַלְּצָמִחים.

ַהֹחִרים?  ִמן  ַהּנֹוְזִלים  ַהַּמִים  ְּבַכּמּות  ֵאיְך ׁשֹוְלִטים  ַאֶּתם  יֹוְדִעים 
ָאֹרְך  ְּבַמְסלּול  עֹוְבִרים  ֶׁשַהַּמִים  ָּכְך  ְיֵדי  ַעל  ג  ֻמּׂשָ ַהָּקָטן  ַהֶּזֶרם 
ִלְהיֹות  ַחָּיִבים  ַהְּנָקִבים  ָהיּו  ָקָצר,  ַהַּמְסלּול  ָהָיה  ַּכֲאֶׁשר  ַּבַּטְפֶטֶפת. 
ְזִעיִרים, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְזְרמּו ַמִים ַרִּבים ִמַּדי ַּדְרָּכם, ַאְך ַהְנָּקִבים ַהְזִּעיִרים 
ְמִהירּות  ְּבַהְפָחַתת  ִהְׁשַּתְּמׁשּו  ָלֵכן  ִלְבָעיֹות.  ְוָגְרמּו  ְּבַקּלּות  ִנְסְּתמּו 
ִיְהֶיה  ֶׁשִּנָּתן  ְּכֵדי  ָאֹרְך,  ַמְסלּול  ְיִציַרת  ְיֵדי  ַעל  ַהַּמִים  ֶׁשל  ַהְּזִריָמה 

ְלַׁשְחֵרר ֶאת ַהַּמִים ֶּדֶרְך ְנָקִבים ְּגדֹוִלים יֹוֵתר, ְוָכְך ִלְמֹנַע ְסִתימֹות.

ְוֶאת ִׁשיַטת ַהַהְׁשָקָיה ַהְּמֻבֶּסֶסת ָעֶליָה – ִהְמִציאּו  ֶאת ַהַּטְפֶטֶפת 
ֵהם   1959 ִּבְׁשַנת  ְיַׁשְעָיהּו.  ּוְבנֹו  ְּבַלאס  ִׂשְמָחה  ַהִּיְׂשְרֵאִלי  ַהְּמַהְנֵּדס 
ִנְסיֹונֹות,  ָעְרכּו  ֶׁשָּבּה  ָהִראׁשֹוָנה,  ַהַהְׁשָקָיה  ַמֲעֶרֶכת  ֶאת  ִהְתִקינּו 
ֶאת  ּוִפְּתחּו  ִיְּצרּו  ֶׁשָּבֶהם  "ְנָטִפים",  ִמְפֲעֵלי  ֶאת  ֵהִקימּו  ּוַבֶהְמֵׁשְך 

ַהַּטְפֶטֶפת.

יָטה ִהיא ַהִחָּסכֹון ָהַאִּדיר  ַהַּמֲעָלה ָהִראׁשֹוָנה ְוַהֲחׁשּוָבה ֶׁשל ַהּׁשִ
ְּבַמִים, ֵּכיָון ֶׁשִּבְמקֹום ְלַהְׁשקֹות ִּבְדָלִיים ּוְבִצּנֹורֹות, ָּפׁשּוט ְמַטְפְטִפים 

ַלְּצָמִחים ִטּפֹות ְּבִמּנּון ְמֻדָּיק.

ַהְּצֵמָאה  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ַּדְוָקא  ֻהְמְצָאה  ֶׁשַהַּטְפֶטֶפת  ֵּכן,  ִאם  ֶּפֶלא,  ֹלא 
ְלָכל ִטָּפה ֶׁשל ַהּנֹוֵזל ַהָּיָקר ַהֶּזה, ַמִים.

ַלַהְׁשָקָיה ְּבַטְפֶטֶפת ֵיׁש ַמֲעלֹות ֲחׁשּובֹות נֹוָספֹות: ִהיא נֹוֶתֶנת 
ַהָּקִטיף  מֹוֵעד  ְּכֶׁשַּמִּגיַע  ְוָכְך,  ַהְּצָמִחים,  ִלְכַלל  ְנכֹוָנה  ַמִים  ַּכּמּות 
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הצינור הראשי 
במערכת ההשקיה

נקבי הטפטוף 
בצנרת

זרם מבוקר 
משסתום 
הטפטפת

מערכת טפטפות

ְּבאֹוָתּה  ְּבַיַחד,  ַהֵּפרֹות  ָּכל  ְּבֵׁשִלים 
ִלְקִטיָפה.  ָאִחיד  ִּבְזַמן  ּומּוָכִנים  ִמָּדה, 
ַּגם  מֹוִעיָלה  ַהַּטְפֶטֶפת  ֹזאת.  ַרק  ְוֹלא 
ּוִבְזכּוָתּה  ּוְלָגְדָלם,  ַהֵּפרֹות  ְלַהְׁשָּבַחת 
ַנֲעָׂשה ַהִּגּדּול ַהַחְקָלִאי ִמְׁשַּתֵּלם יֹוֵתר. 

ִאְּמצּו  ְּבִיְׂשָרֵאל  ַרק  ָּכְך ֹלא  ִמּׁשּום 
ַהַהְמָצָאה  יָטה;  ַהּׁשִ ֶאת  ְּבִׂשְמָחה 
ְּבִׁשיטֹות  עֹוָלִמית  ְלַמְהֵּפָכה  ָּגְרָמה 
ַהַהְׁשָקָיה ְוַהִּדּׁשּון ְּבַחְקָלאּות. ְוִיְׂשָרֵאל, 
ְמַיֵּצאת  יָטה,  ַהּׁשִ ֶׁשל  ַהַּנְחׁשֹוִנית 
ָּבעֹוָלם,  ַרּבֹות  ִלְמִדינֹות  ַטְפָטפֹות 
"ְנָטִפים",  ֶחְבַרת  ֶׁשל  ְּבָראׁשּוָתּה 

ַהּמֹוִביָלה ַּבְּתחּום.

4

5
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ֶהְנִרי ּג'ֹוְרג  ַפְרגֹוסֹון  
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ַהֹּכל ִהְתִחיל ַּכֲאֶׁשר ֶהְנִרי ּג'ֹוְרג' ַפְרּגֹוסֹון, 
ֵּבן ְלִמְׁשַּפַחת ִאָּכִרים ִּבְצפֹון ִאיְרַלְנד, ֵהֵחל 
אֹוַפַּנִים  ְּבִתּקּון  ַהָּגדֹול  ָאִחיו  ֵאֶצל  ַלֲעֹבד 

ּוְמכֹוִנּיֹות.

ֶׁשל  ַעְצָמִאי  ֵעֶסק  ָּפַתח  ָּגַדל,  ַּכֲאֶׁשר 
הּו  ְמִכיַרת ְמכֹוִנּיֹות ּוְטַרְקטֹוִרים, ֲאָבל ַמּׁשֶ
ֹלא  ַהְּבִרית  ֵמַאְרצֹות  ֶׁשִּיֵּבא  ַּבְּטַרְקטֹוִרים 
ִמים ּוְכֵבִדים,  ָמָצא ֵחן ְּבֵעיָניו; ֵהם ָהיּו ְמֻגּׁשָ

ְוָגְרמּו ֹלא ַּפַעם ִלְתאּונֹות.

ַהִּסּבֹות  ֶאת  ְוָחַקר  ִנֵּתַח  ַפְרּגֹוסֹון 
ִנְגְרמּות  ֶׁשֵהן  ָלַדַעת  ְונֹוַכח  ַלְּתאּונֹות, 
ֵּבין  ָנכֹון ֶׁשל ַהִחּבּור  ְּכתֹוָצָאה ִמִּתְכנּון ֹלא 
ּוְבִעָּקר  ַהַחְקָלִאּיֹות,  ַלְּמכֹונֹות  ַהְּטַרְקטֹור 

ַלַּמֲחֵרָׁשה ַהִּנְגֶרֶרת ַאֲחָריו.

ְוַגם  ַלְּבָעָיה,  ִּפְתרֹון  ִחֵּפׂש  ַפְרּגֹוסֹון 
ָמָצא. הּוא ִחֵּבר ֶאת ַהְּטַרְקטֹור ְוַהַּמֲחֵרָׁשה 
ִליִחיָדה ַאַחת, ְּכמֹו ֶׁשֲאַנְחנּו ַמִּכיִרים אֹוָתם 
ּוְבֵתאּום  ְּבִׁשּלּוב  ְׁשֵניֶהם  ָעְבדּו  ְוָכְך  ַּכּיֹום, 
ֶהָחָדׁש  ַהְּטַרְקטֹור  ֶאת  ְלַיֵּצר  ְּכֵדי  ֻמְׁשָלם. 
ְמכֹונֹות  ְלִיּצּור  ֶחְבָרה  ַפְרּגֹוסֹון  ֵהִקים 

ַחְקָלִאּיֹות, ְוִחֵּדׁש ָּבּה ִחּדּוִׁשים נֹוָסִפים.

ָיִדית  ְלֻדְגָמה,  ַלְּטַרְקטֹור,  הֹוִסיף  הּוא 
ִלְׁשִליָטה ַעל ַמֲעֶרֶכת ַהְּקִפיִצים. ְּבֶאְמָצעּות 
ַהָּיִדית ַהַחְדָׁשִנית, ָיכֹול ָהָיה ַנַהג ַהְּטַרְקטֹור 
ִּבְזַמן  ַּגם  ַהַּמֲחֵרָׁשה,  ֶאת  ּוְלהֹוִריד  ְלָהִרים 
ְלַדֵּלג  ָצִריְך  הּוא  ַּכֲאֶׁשר  ּוְבִעָּקר  ֶהָחִריׁש, 

ֶדה אֹו ַּבֶּדֶרְך. ַעל ִמְכׁשֹוִלים ַּבּׂשָ
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ְּב-1938 ִסֵּכם ַפְרגֹוסֹון ִעם ֶהְנִרי פֹוְרד, 
ֶׁשֶחְבַרת  "פֹוְרד",  ַהְּמכֹוִנּיֹות  ֶחְבַרת  ְמַיֵּסד 
פֹוְרד ְּתַיֵּצר ֶאת ַהַּמֲעָרכֹות ֶׁשִּתְכֵנן ַפְרגֹוסֹון, 
ּוּוק  ּוַפְרגֹוסֹון ִיְמֹּכר אֹוָתן ֶּדֶרְך ַמֲעֶרֶכת ַהּׁשִ
ֶהְסֵּכם  ְּבִעְקבֹות  ֶׁשּיּוַצר  ַהְּטַרְקטֹור  ֶׁשּלֹו. 
ַפְרגֹוסֹון"  "פֹוְרד  אֹו  "פֹוְרְדסֹון"  ִנְקָרא  ֶזה 

ְוָהָיה ַהְּטַרְקטֹור ַהּמֹוֶדְרִני ָהִראׁשֹון.

ּוְבֵכן, ְיָלִדים, ִאם ַאֶּתם ָּגִרים ָּבִעיר, ַאֶּתם 
ְוָהִאִּטי  ַהָּכֵבד  ַהְּטַרְקטֹור  ֶאת  ּפֹוְגִׁשים 
ִּבְגבּוָרה  סֹוֵחב  הּוא  ָּבֶהם  ַהְּבִנָּיה,  ַּבֲאָתֵרי 
ְּכֵלי  ֲאָבִנים,  חֹול,  ֶׁשל  ְּכֵבִדים  ִמְטָעִנים 
מֹוַׁשְבִניִקים,  ַאֶּתם  ְוִאם  ֹלא.  ּוָמה  ֲעבֹוָדה 
ְלִאּטֹו  נֹוֵסַע  ִלְראֹותֹו  ַוַּדאי  ְרִגיִלים  ַאֶּתם 
דֹות, ְּכֶׁשהּוא ּגֹוֵרר ַאֲחָריו ַמֲחֵרׁשֹות אֹו  ַּבּׂשָ

ְמכֹונֹות ַחְקָלִאּיֹות ֲאֵחרֹות. 

ּוִמן ַהּמֹוָׁשב,  ָהִעיר  ִמן  ְוַגם ַאֶּתם,  ַאֶּתם 
ַהְּטַרְקטֹור,  ַעל  ְל"ִסיבּוב"  ִּתְתַנְּגדּו  ֹלא 

ָנכֹון?
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 ַז'אק ַאִטין 
מֹוְנגֹוְלְפֶייה   

1745-1799

ג'ֹוֵזף ִמיֶׁשל 
מֹוְנגֹוְלְפֶייה

1710-1810

ַּכּדּור ּפֹוֵרַח
ֶנְחָמד ִלְפֹּגׁש אֹוָתם, ֶאת ַהַּכּדּוִרים ַהּפֹוְרִחים, 
ְמַׁשְּיִטים  ֵהם  ָּבִהיר.  יֹום  ֶׁשל  ַהְּתֵכֶלת  ִּבְׁשֵמי 
ְלָׁשַמִים,  ֶאֶרץ  ֵּבין  ּוִבְקִלילּות  ְּבִצְבעֹוִנּיּות  ָלֶהם 

ּומֹוִציִאים ֵמִאָּתנּו ְקִריאֹות ִהְתַּפֲעלּות ָרמֹות.

ְּכִלי ְּתעּוָפה ַעִּתיק, ֶהָעׂשּוי  ַּכּדּור ּפֹוֵרַח הּוא 
ֵמיָמן,  ְּבַגז  אֹו  ַחם  ַּבֲאִויר  ְמֻמָּלא  ֲעָנק  ִמָּבלֹון 
ַּכֲאֶׁשר ְּבַתְחִּתית ַהָּבלֹון ָקׁשּור ַסל ָּגדֹול ּוְבתֹוכֹו 

יֹוְׁשִבים ַהּנֹוְסִעים.

ַלֲעלֹות  ַהּפֹוֵרַח  ַהַּכּדּור  ַמְצִליַח  ֵּכיַצד 
ַהֵּמיָמן  אֹו  ַהַחם  ָהֲאִויר  ִּבְזכּות  ַמְעָלה?  ְּכַלֵּפי 
ַחם  ֶׁשֲאִויר  ִמּׁשּום  ּוַמּדּוַע?  ּבֹו.  ֶׁשְּמַמְּלִאים 
ַהַּכּדּור,  ֶׁשְּסִביב  ָהָרִגיל  ָהֲאִויר  ִמן  ַקִּלים  ּוֵמיָמן 
ְוָלֵכן הּוא ְמַרֵחף ְועֹוֶלה, ְּכמֹו ָּכל ָּדָבר ַקל ֶׁשָּצף 

ְועֹוָלה.

ֵאּלּו  ֵהן  ְוָהרּוחֹות  ָמנֹוַע,  ֵאין  ַהּפֹוֵרַח  ַלַּכּדּור 
ֶׁשְּמִׁשיטֹות אֹותֹו ְוקֹוְבעֹות ֶאת ִּכּוּון ְּתנּוָעתֹו.

ֶאת  ְמַנְּוִטים  ֵאיְך  ׁשֹוֲאִלים,  ַאֶּתם  ָּכְך,  ִאם 
ַהַּכּדּור ְלִכּוּוִנים ְרצּוִיים?

ַהְּגָבִהים  ּוְבֵכן, זֹוִהי ֻמְמִחּיּות ֶׁשְּמֻבֶּסֶסת ַעל 
ֹּגַבּה  ִּכי ְּבָכל  ְיָלִדים,  ָּבֲאִויר. ְּדעּו ָלֶכם,  ַהּׁשֹוִנים 
ְּבֹגַבּה  ִׁשּנּוי  ְוָלֵכן  ַאֵחר,  ְלִכּוּון  רּוחֹות  נֹוְׁשבֹות 

ַהַּכּדּור ְמַׁשֶּנה ַּגם ֶאת ִּכּוּון ַהִּטיָסה.

ֶאת  ּוְלַהֲעלֹות  ְלהֹוִריד  ֶאְפָׁשר  ְוֵאיְך  ֶרַגע, 
ַהַּכּדּור ִאם הּוא ֵאינֹו ְמֻצָּיד ְּבָמנֹוַע?

ּוְבֵכן, ַּגם ַעל ֹזאת ִנָּתן ִלְׁשֹלט,  ַעל ְיֵדי ִריקּון 
ְלִחּלּוִפין  אֹו  ַהַּכּדּור,  ֶׁשל  ַהָּבלֹון  ִמַּמֲעֶטֶפת  ַּגז 
ַעל ְיֵדי ִחּמּום ָהֲאִויר ֶׁשַּבַּכּדּור אֹו ֵקרּורֹו, ִּכי ָּכְך 
ַּגם  ּוִמֵּמיָלא  ַהַּכּדּור,  ֶׁשל  ָּכְבדֹו  ַעל  ַמְׁשִּפיִעים 

ַעל ָּגְבהֹו.
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ַעל  ִּבְמֻדָּיק  ִלְׁשֹלט  ֶאְפָׁשר  ִֶאי  ָאְמָנם  ָנכֹון, 
ַהִּטיָסה ְוַעל ַהַּיַעד, ּוִמּׁשּום ָּכְך ְמַׁשֵּמׁש ַהַּכּדּור 
ַאְך  ַוֲחָוָיה,  ֲהָנָאה  ֶׁשל  ְלִטיסֹות  ְּבִעָּקר  ַהּפֹוֵרַח 
ְּבִעּתֹות  ַּגם  ּבֹו  ִהְׁשַּתְּמׁשּו  ֶׁשֶּבָעָבר  ָלַדַעת,  ֵיׁש 
ָהאֹוֵיב  ְלִׁשְטֵחי  ִנְׁשַלח  הּוא  ַּכֲאֶׁשר  ִמְלָחָמה, 

ְלַמְּטרֹות ִרּגּול. 

ּג'ֹוֵזף  ָהַאִחים  ִהְמִציאּו  ַהּפֹוֵרַח  ַהַּכּדּור  ֶאת 
ָהַאִחים  מֹוְנגֹוְלְפֶיה.  ָאִטין  ְוַז'אק  ִמיֶׁשל 
ֵמָהֲעָיָרה  ְנָיר  ַיְצַרן  ֶׁשל  ָּבָניו  ָהיּו  מֹוְנגֹוְלְפֶיה 
ָאנֹוֶנה ֶׁשְּבָצְרַפת. ְּבֵעת ִמְׂשָחק ִעם ַׂשִּקּיֹות ְנָיר 
ִּקּיֹות ִמְתרֹוְממֹות  ֵמַעל ֵאׁש, ִּגּלּו ָהַאִחים ֶׁשַהּׂשַ
ָּבֲאִויר, ְוַתְגִלית זֹו הֹוִביָלה אֹוָתם ְלִהְתַנּסֹות ִעם 
ַׂשִּקים ְּגדֹוִלים יֹוֵתר ֵמֳחָמִרים ֲאֵחִרים ּוַבֲאִריִגים 

ׁשֹוִנים. ַהַהְצָלָחה ֵהִאיָרה ָלֶהם ָּפִנים.

ֲהָטַסת  ֶאת  ָהַאִחים  ִהְדִּגימּו   1783 ִּבְׁשַנת 
ַהָּבלֹון  ֶהָהמֹון.  ְלֵעיֵני  ָהִראׁשֹון,  ַהּפֹוֵרַח  ַהַּכּדּור 
ֶׁשל  ֶמְרָחק  ָעַבר  ַּדּקֹות,  ֶעֶׂשר  ְלֶמֶׁשְך  ָטס 
ֶאֶלף  ֵּבין  ֶׁשל  ְמֹׁשָער  ְלֹגַבּה  ְוִהִּגיַע  ק"מ,  ְׁשֵני 
ְלַאְלַּפִים ֶמְטִרים. ַאַחר ָּכְך ֶנֱעַרְך ְּבֶוְרַסאי ִנּסּוי 
ַהָּבלֹון  ְוַעל  ַה-16,  לּוִאי  ַהֶּמֶלְך  ְּבנֹוְכחּות  נֹוָסף 
ָהֳעלּו ַּתְרְנגֹול, ַּבְרָוז ְוִכְבָׂשה, ַעל ְמַנת ִלְבֹחן ֶאת 

ְּבִטיחּות ַהִּטיָסה.

ְׁשלֹוָׁשה  ֶׁשל  ְלֶמְרָחק  ָטס  ִהְתרֹוֵמם,  ַהָּבלֹון 
ֲחֵמׁש  ֶׁשל  ְמֹׁשָער  ְלֹגַבּה  ְוִהִּגיַע  ִקילֹוֶמְטִרים, 

ֵמאֹות ֶמְטִרים.

ּבֹו  ָהיּו  ְמֻאָּיׁש.  ַּכּדּור  ָלֲאִויר  ָעָלה  ַּבֶהְמֶׁשְך 
ְׁשֵני נֹוְסִעים, ְוֵהם ָטסּו ְּכֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ַּדּקֹות 
ֶׁשל  ּוְבֹגַבּה  ִקילֹוֶמְטִרים  ִּתְׁשָעה  ֶׁשל  ְלֶמְרָחק 

ֵמָאה ֶמְטִרים ֵמַעל ָּפִריז. 

ע, ֲאָבל ַלְמרֹות ַהְצָלָחָתם  אּוַלי ִּתְתַּפְּלאּו ִלְׁשֹמַ
ָטס  מֹוְנגֹוְלְפֶיה  ֵמָהַאִחים  ֶאָחד  ַרק  ַהַּכִּביָרה, 

ְּבַכּדּור ּפֹוֵרַח, ְוָעָׂשה ֹזאת ַּפַעם ַאַחת ִּבְלַבד.

ַהָּללּו?  ַּבַּכּדּוִרים  ַלּנֹוְסִעים  ְמַאֲחִלים  ָמה  ָאז 
אּוַלי "ְּפִריָחה ְנִעיָמה"?
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לּוֶתר ג’ֹוְרג’ ִסיְמִג’ַיאן   

1905-1997

ַּכְסּפֹוָמט
אֹו  ְסִניפֹוָמט  ַּבְנָקט,   – ָהֲאֵחִרים  ִּבְׁשמֹוָתיו  אֹו  ַהַּכְסּפֹוָמט, 
ַּכְסּפֹון – הּוא ַמְכִׁשיר אֹוטֹוָמִטי ַהְּמַׁשֵּמׁש ִלְמִׁשיַכת ֶּכֶסף ּוְלִבּצּוַע 

ְּפֻעּלֹות ַּבְנָקִאּיֹות. 

ַהַּבְנק,  ְּבֶחְׁשּבֹון  ֵיׁש  ֶּכֶסף  ַּכָּמה  ְלָבֵרר  ֶׁשִּנָּתן  ְלַעְצְמֶכם  ָּתֲארּו 
ְלַׁשֵּלם ֶחְׁשּבֹונֹות, ִלְמֹׁשְך ְמֻזָּמִנים אֹו ְלַהְפִקיד ֶּכֶסף – ְוָכל ֹזאת ְּבִלי 
ׁשּום ָּפִקיד! ֵּכן, ְיָלִדים, ֶזהּו ְּבִדּיּוק ַּתְפִקידֹו ֶׁשל ַהַּמְכִׁשיר ָהאֹוטֹוָמִטי 

ַהֻּמָּצב ַּבֲחִזיתֹות ַהַּבְנִקים, ְּבֶמְרְּכֵזי ַהִּמְסָחר ּוְבִקְרַבת ֲחנּויֹות.

ָסגּור,  ְּכֶׁשַהַּבְנק  ַּגם  ְזַמן,  ְּבָכל  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ִנָּתן  ַּבַּכְסּפֹוָמט 
ַהֶחְׁשּבֹון,  ִמְתַנֵהל  ֶׁשּבֹו  ַּבַּבְנק  אֹו  ַּבְּסִניף  ֶׁשֹּלא  ַּגם  ָמקֹום,  ּוְבָכל 

ַוֲאִפּלּו ִּבְמִדיָנה ַאֶחֶרת.

ִמי ִּפֵּתַח ֶאת ַהַּכְסּפֹוָמט ָהִראׁשֹון? ֹלא, ׁשּום ַּבְנק ֹלא ִהְמִציא ֶאת 
ַהַּכְסּפֹוָמט. ֶאת ַהַּכְסּפֹוָמט ָהִראׁשֹון ִּפֵּתַח ּוָבָנה ָאָדם ּוְׁשמֹו לּוֶתר 

ּג'ֹוְרּג' ִסיְמִג'ָיאן.

ַהַּכְסּפֹוָמט ָהִראׁשֹון ֻהְתַקן ִּבְׁשַנת 1939 ִּבְניּו יֹוְרק, ַאְך ַאֶּתם 
ם, ִּכי ִּכְמַעט ַאף  ה ֳחָדִׁשים הּוא ֻסַּלק ִמּׁשָ יֹוְדִעים ָמה? ְלַאַחר ִׁשּׁשָ

ֶאָחד ֹלא ִהְסַּתֵּכל ָעָליו...

ֶׁשּג'ֹון  ַעד  ַּכְסּפֹוָמִטים,  ְּכָלל  ָהיּו  ֹלא  ָׁשָנה  ֵמ-25  יֹוֵתר  ְּבֶמֶׁשְך 
ַּגם  ָהִראׁשֹון.  ָהֶאֶלְקְטרֹוִני  ַהַּכְסּפֹוָמט  ֶאת  ִהְמִציא  ְׁשַפְרד-ְּברֹון 
ֵאָליו ִהְתַיֲחסּו ַהָּלקֹוחֹות ְּבַחְׁשָדנּות, ַאְך ַאט ַאט ִּגּלּו  ֶאת ַמֲעלֹוָתיו, 

ְוֶנֱהנּו ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ּוְבַכְסּפֹוָמִטים נֹוָסִפים ֶׁשֻהְתְקנּו ֵּביְנַתִים.

ְוָלָּמה ִנְקָרא ְׁשמֹו ַּכְסּפֹוָמט? ְמִביִנים? ֲאָהּה, ֶזהּו ֶּכֶסף ֶׁשַּמִּגיַע 
ְּבֹאֶפן אֹוטֹוָמִטי, ַּכְסּפֹו-ָמט...
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ו ה  ד  ג  ב  ּב  א 

ל  כ  ּכ  י  ט  ח  ז 

צ  פ  ּפ  ע   ס  נ  מ 

ת ׂש  ׁש  ר  ק   

אותיות ברייל עבריות

לּוִאי ְּבַרְיל   

 1809-1852

ְּכַתב ְּבַרְיל
ְמֻסָּגִלים  ֵהם  ַאְך  ִלְראֹות,  ְמֻסָּגִלים  ֵאיָנם  ִעְוִּרים 
ִמֶּמּנּו  קֹוְרִאים  ֶׁשָהִעְוִּרים  ַהְּכָתב  ַהְּכָתב!  ִמּתֹוְך  ִלְקֹרא 

ֵאינֹו ַהְּכָתב ַהְּמַׁשֵּמׁש אֹוָתנּו, ֶאָּלא ְּכָתב ְמֻיָחד ֶׁשָעׂשּוי 

ִמְּנֻקּדֹות ּבֹוְלטֹות ַעל ַהַּדף.

ְלִעְוִּרים,  ְמֻיָחד  ְּכָתב  ֶׁשל  ַהּזֹו,  ַהְּגדֹוָלה  ַהַּמָּתָנה  ֶאת 
ֶהֱעִניק ָלִעְוִּרים לּוִאי ְּבַרְיל. ְּבַרְיל נֹוַלד ִּבְכָפר ָקָטן ַעל ַיד 

ָּפִריז. ְּבִגיל ָׁשלֹוׁש ֵאַרע לֹו ָאסֹון. הּוא ִׂשֵחק ַּבַמְּרֵצַע ֶׁשל 

ָאִביו, ֶׁשָהָיה ְמַעֵּבד עֹורֹות, ּוְכתֹוָצָאה ִמָּכְך ִהְתַעֵּור.

ִעם  ָלַמד  הּוא  ְרִאָּיתֹו,  ֶאת  לּוִאי  ֶׁשִאֵּבד  ַאף  ַעל 
ֶׁשַּבְּכָפר.  ַהֵּסֶפר  ְּבֵבית  ִּכְׁשָנַתִים  ְּבֶמֶׁשְך  ֲחֵבָריו 

ְלַאַחר ִמֵּכן, ְּבֶׁשל ִאי ְיָכְלּתֹו ִלְקֹרא ְוִלְכֹּתב, ִהְפִסיק 

ִלְלֹמד ִעָּמם. 

ִליָלִדים  ֵסֶפר  ְלֵבית  ִנְׁשַלח לּוִאי  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתים  ְּבִגיל 
ִעְוִּרים ְּבָפִריז, ְוָׁשם ָלַמד ִלְקֹרא ְּכָתב ֶׁשִּנְכַּתב ְּבאֹוִתּיֹות 

ם ֶאת ִלּמּוד ַהְּקִריָאה ַהֶּזה:  ֻמְבָלטֹות. ֹלא ַקל ָהָיה ְלַיּׂשֵ

ֵראִׁשית, ָהאֹוִתּיֹות ָהיּו ְּגדֹולֹות ְמֹאד ְוַהְּסָפִרים – ְּכֵבִדים 

ֶׁשֻהְדְּפסּו  ַהְּסָפִרים  ֵׁשִנית,  ֶזה,  ַרק  ְוֹלא  ִמים.  ּוְמֻגּׁשָ

ְּבאֹוִתּיֹות ֻמְבָלטֹות ָהיּו ְיָקִרים ְמֹאד, ּוֵבית ַהֵּסֶפר ֶהֱחִזיק 

ְלַעְצְמֶכם,  ַּתְחְׁשבּו  ָּכֵאֶּלה.  ְסָפִרים  ַאְרָּבָעה-ָעָׂשר  ַרק 

ַעד  ִלְקֹרא,  ֶׁשָרָצה  ֶיֶלד  ְלַהְמִּתין  ָצִריְך  ָהָיה  ְזַמן  ַּכָּמה 

ֶׁשָהָיה ַמִּגיַע ּתֹורֹו.

ַהִהְתמֹוְדדּות ִעם ַהְקָּׁשִיים ֲהָללּו ֵהִביָאה ֶאת לּוִאי 
ְלַנּסֹות ְלַהְמִציא ִׁשַטּת ְקִריָאה ְּפׁשּוָטה יֹוֵתר ֶׁשְּתַאְפֵׁשר 

ִּתְגֹרם  ְוַגם  ִּבְמִהירּות,  ְסָפִרים  ִלְקֹרא  ִעְוִּרים  ַלֲאָנִׁשים 
ַלְּסָפִרים ִלְהיֹות זֹוִלים יֹוֵתר.

ִנְסיֹונֹוָתיו ָעלּו ַּבֹּתהּו, ַאְך הּוא ֹלא ָחַדל ְלַהְרֵהר ָּבֶהם 
ְוַלְחֹׁשב ַעל ֶּדֶרְך ְלַמֵּמׁש ֶאת ָהַרְעיֹון.

ָלַמד  ֶׁשּבֹו  ַהֵּסֶפר  ְּבֵבית  הֹוִפיַע   1821 ִּבְׁשַנת  ְוִהֵּנה, 
מֹו ַׁשְרל ַּבְרִּבָּיה. ַּבְרִּבָּיה ִסֵּפר ַלַּתְלִמיִדים  לּוִאי ַחָּיל ֶׁשּׁשְ
ָמּה 'ְּכִתיַבת ַלְיָלה' ּוַמְטָּרָתּה  ַעל ַהְמָצָאתֹו – ִׁשיָטה ֶׁשּׁשְ
ְּתָעלֹות,  ְּבתֹוְך  ְּפֻקּדֹות  ְלַהֲעִביר  ַלַחָּיִלים  ְלַאְפֵׁשר 
ַּבְרִּבָּיה  ֶׁשל  יָטה  ַהּׁשִ ְמקֹוָמם.  ֶאת  ְוַלֲחֹׂשף  ְלַדֵּבר  ְּבִלי 
ְנֻקּדֹות  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתים  ֶׁשל  ַמֲעֶרֶכת  ַעל  ִהְתַּבְּסָסה 
ִּכְמֻסֶּבֶכת,  ִהְתָּבְרָרה  ִהיא  ַאְך  ָקבּוַע,  ְּבֵסֶדר  ֻמְבָלטֹות 

ְוַעל ֵּכן ַהָּצָבא ָּדָחה אֹוָתּה. 

לּוִאי ְּבַרְיל ָׁשַמע ֶאת ֵּתאּור ִׁשָטּתֹו ֶׁשל ַּבְרִּבָּיה, ְוִלּבֹו 
יג ֶאת  ָּפַעם ְּבָחְזָקה. הּוא ֵהִבין ִּכי ִעם ִׁשָּטה זֹו יּוַכל ְלַהּׂשִ

ָמה ֶׁשהּוא ְמַחֵּפׂש ְּכָבר ָׁשִנים ֲאָחדֹות.

הּוא ִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבִׁשָּטתֹו ֶׁשל ַּבְרִּבָּיה ְּכֵדי ְלַפֵּתַח ִׁשָטּה 
ְּפׁשּוָטה יֹוֵתר, ֶׁשָּבּה ְמַׁשֶּמֶׁשת ַמֲעֶרֶכת ֶׁשל ֵׁשׁש ְנֻקּדֹות 
ֻמְבָלטֹות ִּבְלַבד. הּוא ָקַבע ְלָכל אֹות ֶאת ִמְבֵנה ַהְּנֻקּדֹות 
ְּבאֹוִתּיֹות  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ִּבְמקֹום  ְוָכְך,  ְלִצּיּוָנּה,  ַהֻּמְבָלטֹות 
ִמְבִנים  ְלִפי  ְמֻסָּדרֹות  ִּבְנֻקּדֹות,  ָהִעְּוִרים  ִמְׁשַּתְּמִׁשים   –

ׁשֹוִנים. 

ּוֵמָאז  ָהִעְוִּרים,  ְּבֶקֶרב  ִּבְבָרָכה  ִהְתַקֵּבל  ְּבַרְיל  ְּכַתב 
ַהְמָצָאתֹו הּוא ְמַסֵּיַע ְלִמיְליֹוֵני ִעְוִּרים ָּבעֹוָלם ִלְקֹרא.
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